
 

1 
 

Stedelijk Museum Amsterdam 

Jaarverslag 2014 
 

 

  



 

2 
 

Inhoudsopgave 
 

 

Voorwoord van de directie          3 

Beatrix Ruf en Karin van Gilst 

 

Verslag van de Raad van Toezicht         4 

Alexander Ribbink 

 

Het Stedelijk in 2014: facts & figures       6 

 

1. Het Stedelijk als toonaangevend museum      8 

 

2. Het Stedelijk werkt samen        20 

 

3. Het Stedelijk is er voor een breed, divers en internationaal publiek  26 

 

4. Het Stedelijk als open platform voor debat en reflectie    28 

 

5. Het draagvlak van het Stedelijk: breed en krachtig    29 

 

6. Het Stedelijk Museum: meer eigen inkomsten en professionalisering  33 

 

7. Governance          36 

 

 

Apart:  bijlagen Jaarverslag 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

foto voorblad: Dan Flavin, untitled (to Piet Mondrian through his preferred colors, red, yellow and blue) en untitled (to Piet 

Mondrian w ho lacked green) 2, 1986, © 2012 Stephen Flavin. Foto Gert Jan van Rooij 

 

http://www.stedelijk.nl/upload/Jaarverslagen/2014/Bijlagen%20jaarverslag%202014%20NL.pdf


 

3 
 

Voorwoord van de directie  

 
Wat is het fantastisch om terug te kunnen kijken op zo’n 

succesvol jaar. Het Stedelijk Museum is na de heropening, ruim 

tweeënhalf jaar geleden, weer een instituut van wereldfaam dat 

omarmd wordt door een divers en internationaal publiek, de 

kunstwereld en de media. We genieten van de belangstelling die we 

alom ontvangen.  

 

Maar liefst ruim 816.000 mensen bezochten in 2014 het Stedelijk 

Museum. Onder hen 41.000 leerlingen en studenten die deelnamen 

aan onze educatieprogramma’s. Dat zijn wéér nieuwe records.  

 

Maar succes meten we niet alleen in getallen. Hoe meet je succes?    Beatrix Ruf 

Natuurlijk zijn er de cijfers, al zien wij ook waardering als graadmeter.  

Lof was er onder meer voor ons tentoonstellings- en educatieprogramma, het Public Program en 

de manier waarop wij ons als kennisinstituut profileren. Hoogtepunten waren de tentoonstellingen 

van Marcel Wanders en Marlene Dumas. Beide vulden een grote oppervlakte van het museum 

met hun werk. Dat is een statement dat het museum wil maken: wij brengen niet alleen grote 

namen, wij geven kunstenaars ook letterlijk en figuurlijk de ruimte en werken nauw met hen 

samen. Die aanpak is verankerd in onze missie als (t)huis voor de kunstenaars.    
   

Dankbaar zijn we ook voor het vertrouwen dat collega-instellingen, kunstenaars, sponsoren en 

schenkers ons geven. Bestaande samenwerkingsverbanden werden succesvol voortgezet, 

daarnaast gingen we in 2014 nieuwe samenwerkingen aan voor onder meer gezamenlijke 

aankopen, het organiseren van tentoonstellingen, onderzoek en restauratieprogramma’s en 

marketing en communicatie.  

 

Voor het Stedelijk Museum blijft ‘open’ een sleutelwoord: we willen 

open zijn voor de buitenwereld maar ook in de eigen organisatie. Het 

verwijderen van de elektronische toegangspoortjes leidde 

bijvoorbeeld tot een persoonlijker ontvangst van bezoekers.  

Ook de organisatiestructuur werd persoonlijker; deze werd in 2014 zo 

aangepast dat er een platte organisatie is ontstaan waardoor er veel 

intensiever wordt samengewerkt door de verschillende afdelingen. 

Graag benadrukken wij ook dat het museum werkt met een relatief 

kleine en jonge ploeg mensen die enorm betrokken is en 

bewonderenswaardig veel voor elkaar krijgt.  

 

Onze ambities zijn en blijven hoog waardoor we naast de subsidie 

van de Gemeente Amsterdam meer eigen inkomsten proberen te  

Karin van Gilst                         genereren. Extra financiering is nodig om als toonaangevend museum   

          te kunnen functioneren. In 2013 slaagden we daar al goed in. In 2014 

is dit ons dankzij steun en belangstelling van bezoekers, donoren, fondsen en sponsoren 

wederom gelukt. In dit jaarverslag vertellen wij u graag hoe wij ons publiek uitdagen en betrekken 

bij onze missie.  

 

Wij danken iedereen die zich heeft ingezet om dit jaar voor ons zo succesvol te maken.  

 

Beatrix Ruf en Karin van Gilst 

 
 
 
 
 

http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/marcel-wanders-pinned-up
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/marlene-dumas-the-image-as-burden
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Bericht van de Raad van Toezicht   

 

2014 was een bijzonder jaar voor het Stedelijk Museum. Bijzonder omdat 

een recordaantal mensen het museum bezocht. Bijzonder omdat Beatrix 

Ruf tot nieuwe directeur werd benoemd en nu samen met zakelijk 

directeur Karin van Gilst de directie vormt. 2014 was een jaar waarin het 

museum weer verder is gegroeid en op alle mogelijke fronten aanzienlijke 

vooruitgang boekte. De veelheid aan tentoonstellingen, bijeenkomsten en 

performances zorgde ervoor dat het Stedelijk Museum weer met recht ‘het 

huis van de kunst’ was voor al diegenen voor wie moderne en 

hedendaagse kunst een levensbehoefte is. 
                 

            Alexander Ribbink 
 

De Raad van Toezicht heeft in 2014 een aantal punten meer dan gemiddelde aandacht gegeven. 

Allereerst in zijn rol als werkgever en toezichthouder natuurlijk de benoeming van de nieuwe 

directeur. Daarmee direct samenhangend was er vanuit de Raad extra aandacht om het tijdelijk 

ontbreken van de artistieke directie zo goed mogelijk op te vangen. In zijn rol als toezichthouder 

heeft de Raad daarnaast de gebruikelijke aandacht gegeven aan governance, financiën en 

development, algemene risico’s en later in het jaar ook aan de langetermijnplannen van het 

museum. 

 

Aan de benoeming van Beatrix Ruf tot de nieuwe directeur van het Stedelijk Museum – 

aangekondigd in april 2014 en effectief per november – ging een zorgvuldig en uitgebreid proces 

vooraf. De Raad heeft getracht de visies van alle stakeholders te verenigen in één persoon en is 

er van overtuigd die in Beatrix Ruf gevonden te hebben. De Raad meent dat de match tussen 

Beatrix Ruf, zowel als professional en als persoon, met het Stedelijk, Nederland en de stad 

Amsterdam, een sterke is. Met name haar visie op de essentiële rol van jonge kunstenaars in het 

museum en haar internationale netwerk gaven de doorslag.  

Beatrix Ruf is vanzelfsprekend (meer dan) fulltime verbonden aan het Stedelijk Museum. Het 

museum vaart wel bij een internationaal georiënteerde directeur. De Raad van Toezicht ziet deze 

oriëntatie zelfs als een essentiële voorwaarde. De Raad juicht de deelname aan jury’s, 

adviesraden en dergelijke dan ook toe zolang die bijdraagt aan het floreren van het museum. 

Zoals gebruikelijk worden functies of rollen van de directie zoals de rol van Beatrix Ruf als expert 

voor de collectie Ringier, pas na uitdrukkelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht 

geaccepteerd. 

 

De Raad vergewist zich ervan  dat deze functies of rollen  noch afdoen aan de onafhankelijkheid 

van een directeur, noch aan haar fulltime beschikbaarheid. De reeds bestaande procedure in het 

museum die toeziet op het vermijden van zelfs maar de schijn van belangenverstrengeling dekt 

ook hier eventueel voorkomende vragen. 

 

Vanaf de aankondiging van haar benoeming was Beatrix Ruf al in toenemende mate betrokken bij 

de toekomstplannen van het museum.  

Graag wil ik al diegenen die de Raad van Toezicht van waardevol advies hebben voorzien – 

gevraagd en ongevraagd, in binnen- en buitenland, formeel en informeel – nogmaals hartelijk 

danken. In het bijzonder de meermaals geraadpleegde experts uit het veld, de OR van het 

museum en John Leighton – voormalig directeur van het Van Gogh Museum. Die laatste heeft op 

verzoek van de Raad van Toezicht de kandidaten gesproken en met name nader aandacht 

geschonken aan museuminhoudelijke en culturele punten. De Raad heeft, totdat Beatrix Ruf 

volledig operationeel was, er op toegezien dat de artistieke stem op directieniveau goed werd 

ingevuld. Conservatoren Leontine Coelewij, Martijn van Nieuwenhuyzen en Bart Rutten hebben 

samen met directeur Karin van Gilst de artistieke voortgang en visie geborgd. Door de Raad is 

met name gelet op het proces van kunstaankopen en het lange termijn tentoonstellingsschema. 

 

http://www.stedelijk.nl/persberichten/beatrix-ruf-nieuwe-directeur-stedelijk-museum-amsterdam
http://www.stedelijk.nl/persberichten/beatrix-ruf-nieuwe-directeur-stedelijk-museum-amsterdam
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Ook governance was een belangrijk onderwerp in 2014. Het Stedelijk Museum onderschrijft de 

door de ICOM vastgestelde Ethische Code en de Governance Code Cultuur en past de principes 

en praktijkaanbevelingen toe. De toepassing van de Code sluit aan bij de doelstelling, aard en 

omvang van het Stedelijk Museum. Het museum is daarbij transparant. Elke vorm en schijn van 

belangenverstrengeling tussen het museum en de leden van de directie en de Raad van Toezicht 

wordt vermeden. De zakelijkheid, onafhankelijkheid en objectiviteit van leden van de directie en 

de Raad zijn ook gewaarborgd. Hoe worden deze normen ingevuld, rekening houdend met deze 

tijd, waarin van musea steeds meer ondernemerschap gevraagd wordt? Het is logisch en ook 

wenselijk dat er banden zijn met particulieren, galeries, mecenassen en sponsoren en dat 

gezocht wordt naar manieren om fondsen te werven die ten goede kunnen komen aan de 

collectie en andere activiteiten. Uitgangspunt is dat de gemaakte keuzes altijd uitgelegd moeten 

kunnen worden, in zowel verantwoording aan de overheid als in het maatschappelijk debat.  

Naast de in statuten, directiereglement en Raad van Toezicht-reglement vastgelegde regels heeft 

de Raad van Toezicht in 2014 over een aantal relevante onderwerpen een positie ingenomen en 

is er een Toezichtkader geformuleerd. De verschillende governance-documenten zullen vanaf 

voorjaar 2015 op de website van het museum beschikbaar zijn.  

 

Het Stedelijk Museum kon met de heropening de band met belangrijke relaties verstevigen. En 

waar in 2013 door de directie een succesvol begin was gemaakt, was die band nog een fragiele. 

Het voorstel van de directie tot oprichting van een Stedelijk Museum Fonds, dat tot doel heeft op 

alle niveaus relaties met particulieren te activeren en fondsen te werven ten bate van het 

museum, werd door de Raad dan ook met enthousiasme ontvangen. Het Stedelijk Museum 

Fonds heeft begin september mede dankzij Marlene Dumas de meest succesvolle museum 

fundraise-avond in zijn geschiedenis gehad.  

Vanzelfsprekend hebben bestuur of leden van het Fonds, behalve het werven van fondsen en het 

aan het museum uitkeren daarvan geen enkele invloed op de gang van zaken van het museum.  

 

De Raad van Toezicht en de directie monitoren actief risico’s. De door de directie opgestelde 

risicoanalyse wordt per kwartaal herzien en de beheersmaatregelen worden geëvalueerd en waar 

nodig aangepast. 

 

Anticiperend op de Kunstenplan periode 2017-2020, maar ook met een blik op de langere termijn, 

heeft de Raad van Toezicht het bestuur gevraagd contouren te schetsen voor de positie van het 

museum in 2025. 

 

Graag bedank ik alle bezoekers hartelijk voor hun nieuwsgierigheid naar wat zich binnen de 

muren van het Stedelijk Museum in 2014 afspeelde. Alle medewerkers van het museum die dit 

mogelijk maakten, wil ik bij dezen ook hartelijk danken: de bezoekerservaringen waren ook in 

2014 uitgesproken positief en uw bijdrage aan deze positieve ervaring wordt duidelijk gezien.  

In het bijzonder wil ik Karin van Gilst dank zeggen voor de doortastende en menselijke wijze 

waarop zij dit museum in dit prachtige jaar heeft geleid. De Raad van Toezicht prijst zich 

uitermate gelukkig haar in 2014 aan het roer te hebben gehad. 

 

Tot slot danken wij Guusje ter Horst, die afscheid heeft genomen als lid van de Raad van 

Toezicht, en hebben wij eind 2014 Rita Kersting verwelkomd als nieuw lid. 

 

 

Alexander Ribbink 

 

Voorzitter Raad van Toezicht Stedelijk Museum Amsterdam 

 

 

 

 

 

http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/marlene-dumas-the-image-as-burden
http://www.stedelijk.nl/persberichten/rita-kersting-nieuw-lid-van-de-raad-van-toezicht
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HET STEDELIJK MUSEUM IN 2014: FACTS & FIGURES 
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1. Het Stedelijk als toonaangevend museum 

 

Het Stedelijk Museum is het grootste museum voor moderne en hedendaagse kunst en 

vormgeving in Nederland. Het is een (t)huis voor kunst, kunstenaars en een breed publiek waar 

artistieke productie en originaliteit worden gestimuleerd, gepresenteerd, verzameld, beschermd 

en heroverwogen.  

De ijzersterke collectie, prikkelende programmering, de innige band met kunstenaars en het 

engagement met de ontwikkeling van kunst en het belang van kunst in de samenleving maken  

het Stedelijk tot een internationaal toonaangevend museum. Het museum is leidend in educatie 

en investeert breed in talentontwikkeling en onderzoek. Het biedt een platform voor debat en 

reflectie en speelt een centrale en richtinggevende rol in de lokale, nationale en internationale 

kunstwereld. 

 

Foto John Lewis Marshall 

 

Toonaangevende tentoonstellingen 

Het tentoonstellingsprogramma bracht in 2014 een record aantal bezoekers naar het Stedelijk. 

Geheel in samenhang met de collectie van het museum, kwamen alle kunstdisciplines aan bod: 

belangrijke tentoonstellingen waren er op het gebied van schilder- en beeldhouwkunst, 

vormgeving, toegepaste kunst, video en fotografie. Het aanbod varieerde van het grootse 

overzicht van het spraakmakende oeuvre van Marlene Dumas (in samenwerking met de 

internationale partners Tate Modern in Londen en Fondation Beyeler in Basel) tot presentaties 

van gerenommeerde kunstenaars, fotografen en ontwerpers als Marcel Wanders, Jeff Wall en 

Barnett Newman en de jongere generatie waartoe Paulien Oltheten en Anouk Kruithof behoren.  

 

Om bezoekers te blijven verrassen en nieuwe inzichten te geven, wordt er bijna wekelijks 

gewisseld in de collectiepresentaties en kwetsbare materialen als papier, fotografie en textiel 

wisselen om de drie maanden. Ook de participatie van het Stedelijk Museum in het 

(inter)nationale bruikleenverkeer geeft de conservatoren de gelegenheid steeds andere werken 

uit de collectie te presenteren, waaronder nieuwe aanwinsten. Er wordt bewust een ruimhartig 

bruikleenbeleid gehanteerd, in de wetenschap dat de collectie genoeg kwaliteit biedt om  

interessante andere werken te presenteren. Via de website, social media en de digitale 

nieuwsbrief brengt het museum bezoekers hiervan op de hoogte.  

Buiten de muren van het Stedelijk waren er tentoonstellingen in Club Trouw als onderdeel van het 

Public Program en in het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam.  

 

http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/marlene-dumas-the-image-as-burden
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/marcel-wanders-pinned-up
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/jeff-wall-tableaux-pictures-photographs-1996-2013
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/barnett-newman
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/paulien-oltheten-anouk-kruithof
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Opening Marlene Dumas: The Image as Burden. Vlnr.: Marlene Dumas, Leontine Coelewij, Beatrix Ruf, Karin van Gilst.  

Foto Ernst van Deursen 

 

TENTOONSTELLINGEN STEDELIJK MUSEUM 2014  
 

Lawrence Weiner: Op de wind geschreven  

21 september 2013 – 5 januari 2014 

 

Paulina Olowska: Au bonheur des dames 

21 september 2013 – 27 januari 2014 

 

Kazimir Malevich en de Russische avant-garde,  

met een selectie uit de Khardzhiev- en Costakis collecties 

19 oktober 2013 – 2 februari 2014 

 

  
Opening Kazimir Malevich. Foto De Fotomeisjes 

 

Familielab: Kazimir Lab 

19 oktober 2013 – 22 april 2014 

 

 

 

http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/lawrence-weiner-op-de-wind-geschreven
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/paulina-olowska
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/kazimir-malevich-en-de-russische-avant-garde
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/kazimir-malevich-en-de-russische-avant-garde
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Type/Dynamics: Jurriaan Shrofer en LUST 

8 november 2013 – 2 maart 2014 

 

Marcel Wanders: Pinned up. 25 jaar vormgeving 

1 februari – 15 juni 2014 

 

 
Marcel Wanders en conservator Ingeborg de Roode 

 

De show van Gijs+Emmy 

22 februari – 24 augustus 2014 

 

 
Zaalopname De show  van Gijs + Emmy. Foto Gert Jan van Rooij  

 

Jeff Wall: Tableaux pictures photographs 1996-2013 

1 maart – 3 augustus 2014 

 

 
Opening Jeff Wall: Tableaux pictures photographs. Foto Ernst van Deursen  

 

Paulien Oltheten & Anouk Kruithof 

14 maart – 9 juni 2014 

 

Blikopener Spot: Your Line or Mine  

31 maart – 7 september 2014 

 

http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/typedynamics
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/marcel-wanders-pinned-up
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/de-show-van-gijsemmy
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/jeff-wall-tableaux-pictures-photographs-1996-2013
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/paulien-oltheten-anouk-kruithof
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/your-line-or-mine-in-de-blikopener-spot
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Familielab: Marcel Wanders Popped-Up 

22 april – 15 juni 2014 

 

Barnett Newman 

24 april – 9 juli 2014 

 

 
Barnett Newman, Who’s Afraid of Red, Yellow  and Blue lll.  

Collectie Stedelijk Museum Amsterdam. 1967. Foto Gert Jan van Rooij 

 

Supermodels van CONCERN 

6 juni – 9 juni 2014 

 

Opera in het Stedelijk: Lex Reitsma + Eiko Ishioka 

20 juni – 19 oktober 2014 

 

Familielab: Bouw met rood, geel, blauw 

27 juni 2014 – 15 maart 2015 

 

Club Trouw: Trouw invites… Palais de Tokyo 

3 juli – 3 augustus 2014 

 

Bad Thoughts – Collectie Martijn en Jeannette Sanders 

20 juli 2014 – 11 januari 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilbert & George op de opening van Bad Thoughts. Foto Janiek Dam 

 

On the Move – Verhalen in hedendaagse fotografie en grafische vormgeving 

29 augustus 2014 – 22 februari 2015 

 

Club Trouw: Trouw invites… Beirut 

4 – 28 september 2014 

 

 

http://www.stedelijk.nl/educatie/families/marcel-wanders-popped-up-lab
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/barnett-newman
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/supermodels-100-jaar-nederlandse-vormgeving-en-iconische-architectuur
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/opera-in-het-stedelijk-lex-reitsma-eiko-ishioka
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/trouw-invites-palais-de-tokyo
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/bad-thoughts-collectie-martijn-en-jeannette-sanders
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/on-the-move
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/trouw-invites-beirut
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Marlene Dumas: The Image as Burden 

6 september 2014 – 4 januari 2015 

 

 
Zaalopname Marlene Dumas: The Image as Burden. Foto Gert Jan van Rooij  

 

Blikopener Spot: Bernard Akoi-Jackson, Shine Your Eye 

18 september 2014 – 16 januari 2015  

 

Global Collaborations: How Far How Near – De wereld in het Stedelijk 

19 september 2014 – 1 februari 2015 

 

 
Zaalopname How  Far How  Near. Foto Gert Jan van Rooij 

 

De best verzorgde boeken 2013 

25 oktober 2014 – 15 februari 2015  

 

Superbox. Aanwinsten vormgeving 

25 oktober 2014 – 15 februari 2015 

 

Club Trouw: Trouw invites… New Museum 

6 – 30 november 2014 

 

Tony Oursler – X Ergo Y 

30 november 2014 – 18 januari 2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tony Oursler projectie op de gevel van het Stedelijk Museum 

http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/marlene-dumas-the-image-as-burden
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/how-far-how-near-de-wereld-in-het-stedelijk
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/de-best-verzorgde-boeken-2013
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/superbox-aanwinsten-vormgeving
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/trouw-invites-new-museum
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/tony-oursler-x-ergo-y
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Global Collaborations: kunst in mondiaal perspectief 

In 2013 lanceerde het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA), de projectruimte voor 

hedendaagse kunst, samen met het Stedelijk Museum het driejarige project Global 

Collaborations, om een goed geïnformeerde en genuanceerde blik te vormen op de 

ontwikkelingen in de hedendaagse kunst vanuit een mondiaal perspectief. De focus ligt op 

ontwikkelingen in de beeldende kunst wereldwijd en opkomende regio’s als Afrika, het Midden-

Oosten en Zuidoost Azië. Het project is gebaseerd op samenwerkingsverbanden met 

experimentele en veelzijdige kunstinstellingen en omvat tentoonstellingen, publicaties, 

evenementen en een online platform. In 2014 was het SMBA de locatie voor drie 

tentoonstellingen in het kader van Global Collaborations en bijbehorende evenementen en werkte 

het samen met instellingen uit uiteenlopende steden als Yogyakarta, Beirut en Belgrado.  

  Een van de hoogtepunten van het jaar was de internationale conferentie Collecting 

Geographies: Global Programming and Museums of Modern Art  die in maart in het Stedelijk werd 

gehouden en waarin de houding van musea tegenover kunst uit niet-Westerse landen werd 

onderzocht. (zie voor meer informatie Public Program, pag. 10)  

  Een ander hoogtepunt was de tentoonstelling How Far How Near – De wereld in het 

Stedelijk, een pleidooi van SMBA-curator Jelle Bouwhuis voor meer aandacht voor kunst uit 

regio’s buiten Europa en Noord-Amerika. Het startpunt was een selectie uit de collectie van het 

Stedelijk Museum, naar aanleiding van recente aanwinsten van Afrikaanse kunstenaars, onder 

wie Dorothy Amenuke, Meschac Gaba, Abdoulaye Konaté en Billie Zangewa. Eén vraag stond 

centraal: waarom was het collectie- en tentoonstellingsbeleid van het museum vaak zo 

geografisch beperkt?  

 

TENTOONSTELLINGEN SMBA 2014 

Global Collaborations: Made in Commons 

30 november 2013 – 26 januari 2014 

Reist door naar KUNCI, Yogyakarta. 

Alexandra Navratil – This Formless Thing  

8 februari – 30 maart 2014 

 

Lard Buurman – Africa Junctions 

12 april – 3 mei 2014 

I Would Prefer Not To… 

18 april – 8 juni 2014 

 

I Knew Such Lovely Pictures & The Cave of the Hermaphrodite 

25 juni – 29 juni 2014 

Uli Westphal – Transplantation 

12 juli – 31 augustus 2014 

Global Collaborations: This is the Time. This is the Record of the Time 

13 september – 9 november 2014 

Reist door naar AUB Gallery, Beiroet. 

About It 

14 – 16 november 2014 

Global Collaborations: Zachary Formwalt – Three Exchanges 

27 novenber 2014 – 25 januari 2015 

Reist door naar MoCAB, Belgrado. 

 

 

http://www.stedelijk.nl/global-collaborations/global-collaborations
http://www.stedelijk.nl/agenda/symposia/collecting-geographies-global-programming-and-museums-of-modern-art
http://www.stedelijk.nl/agenda/symposia/collecting-geographies-global-programming-and-museums-of-modern-art
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/how-far-how-near-de-wereld-in-het-stedelijk
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/how-far-how-near-de-wereld-in-het-stedelijk
http://www.smba.nl/nl/tentoonstellingen/made-in-commons/
http://www.smba.nl/nl/tentoonstellingen/alexandra-navratil-this-formles/
http://www.smba.nl/nl/tentoonstellingen/lard-buurman-africa-junctions/
http://www.smba.nl/nl/tentoonstellingen/i-would-prefer-not-to/
http://www.smba.nl/nl/tentoonstellingen/i-knew-such-lovely-pictures-the/
http://www.smba.nl/nl/tentoonstellingen/uli-westphal-transplantation/
http://www.smba.nl/nl/tentoonstellingen/this-is-the-time.-this-is-the-r/
http://www.smba.nl/nl/tentoonstellingen/about-it/
http://www.smba.nl/nl/tentoonstellingen/zachary-formwalt-three-exchanges/
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Public Program: actueel en kritisch 

Iedere donderdagavond, vrijdagmiddag en zondagmiddag is er een publieksprogramma met 

lezingen, filmvertoningen, boekpresentaties, interviews, performances, muziek- en 

dansvoorstellingen, rondleidingen en grootschalige evenementen. Dit Public Program is een van 

de meest dynamische programmaonderdelen van het museum. Het is geïntegreerd in de 

programmering van het Stedelijk en informeert over, draagt bij tot en stelt kritische vragen over de 

collectie en de tentoonstellingen van het museum. Het Public Program vervult een signaalfunctie 

voor het museum, met speciale aandacht voor werk van kunstenaars, critici en curatoren buiten 

de reguliere tentoonstellingspraktijk van het Stedelijk. Het Public Program biedt ruimte aan de 

actualiteit met belangrijke maatschappelijke thema’s als de relatie tot niet-westerse kunst en 

kunstenaars, gender(-politiek), kritische theorie en de relatie tussen kunst, politiek en cultuur.  

 

 
Collecting Geographies: Global Programming and Museums of Modern Art 

 

De houding van musea tegenover kunst uit niet-Westerse landen, is een hot topic. De 

internationale conferentie Collecting Geographies: Global Programming and Museums of Modern 

Art in maart in het Stedelijk was dan ook druk bezocht. Het museum organiseerde de conferentie 

in samenwerking met de ASCA/ACGS van de Universiteit van Amsterdam, Moderna Museet 

Stockholm, Folkwang Museum Essen en het Tropenmuseum Amsterdam. Befaamde sprekers als 

Pamela M. Lee en James Clifford en Annie Cohen-Solal (Centre Pompidou) en Paul Goodwin 

(Tate) Openbare lezingen, forumdiscussies en 24 thematische panelsessies. Met meer dan 80 

papers, lezingen en paneldiscussies bood de conferentie een caleidoscopisch overzicht van 

urgente kwesties en vragen die momenteel centraal staan in discussies over de relatie tussen 

musea, kunstinstellingen, globalisering en het postkoloniale discours.  

 

Een ander voorbeeld van een internationaal symposium was Metamodernism – The Return of 

History (20 september 2014), georganiseerd in samenwerking met de Universiteit Nijmegen en de 

Erasmus Universiteit Rotterdam. Nationale en internationale sprekers, als socioloog en 

politicoloog Francis Fukuyama en panelleden als Jörg Heiser (redacteur Frieze magazine), blikten 

terug op gebeurtenissen vanaf de jaren tachtig tot nu die tot een historische omwenteling en 

breuk in het denken hebben geleid. Vier belangrijke jaartallen fungeerden tijdens dit symposium 

als ijkpunt; 1989 (de val van de Muur); 2001 (terroristische aanval op het World Trade Center); 

http://www.stedelijk.nl/public-program/visie
http://www.stedelijk.nl/agenda/symposia/collecting-geographies-global-programming-and-museums-of-modern-art
http://www.stedelijk.nl/agenda/symposia/collecting-geographies-global-programming-and-museums-of-modern-art
http://www.stedelijk.nl/agenda/symposia/metamodernism-the-return-of-history
http://www.stedelijk.nl/agenda/symposia/metamodernism-the-return-of-history
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2008 (begin van de economische crisis); 2011 (de Arabische lente, maar ook kunstbezuinigingen 

in Nederland).  

 

Naast vernieuwende theorievorming, biedt het publieksprogramma ruimte aan de autonome 

kunstpraktijk met als voorbeeld de lezingen- en performancereeks Stage It Part 3: Script it!   

(april – mei 2014).  

Bijlagen: overzicht Public Program 2014   

 

 
Meta Marathon bij symposium Meta Modernism, met acteur Shia Labeouf. Foto Ernst van Deursen 

 

Toonaangevende collectie  

De collectie van het Stedelijk Museum, bestaande uit ca. 90.000 werken, is van onbetwist hoog 

niveau. In de internationale kunstwereld is ze van uitzonderlijke relevantie voor het organiseren 

van tentoonstellingen van wereldklasse. Zo leverde het Stedelijk vier werken voor de grote 

tentoonstelling Kandinsky. Malevich. Mondrian. The Infinite White Abyss in Kunstsammlung 

Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, werd La perruche et la sirène van Matisse ook de 

publiekslieveling in de grote Cut Outs-tentoonstelling in Tate, Londen, en MoMA, New York, was 

Painting, Smoking, Eating (1973) van Philip Guston de grote ster in het gelijknamige Guston-

overzicht in Frankfurt en Hamburg en het Louisiana Museum in Denemarken. Vier werken uit de 

collectie van het Stedelijk van Martial Raysse waren in 2014 belangrijk in het grote Raysse-

overzicht in Centre Pompidou, Parijs. Ook aan overzichten van Asger Jorn in Kopenhagen en van 

Joan Jonas in Milaan leverde het Stedelijk belangrijk werk. In 2014 werden er 66 

bruikleenaanvragen gehonoreerd, van in totaal 126 werken. Hierdoor is het museum in de positie 

ook bij collega-instituten topstukken te lenen.  

 De adequate tentoonstellingsfaciliteiten en hoge standaard van klimaatbeheersing en 

beveiliging waarover het museum beschikt vormen eveneens een uitstekende uitgangspositie 

voor internationaal bruikleenverkeer. Collectiebeheer, art handling, passieve conservering en 

restauratie worden volgens de hoogste en nieuwste internationale standaarden uitgevoerd.  

 

http://www.stedelijk.nl/public-program/visie/stage-it
http://www.stedelijk.nl/upload/Jaarverslagen/2014/Bijlagen%20jaarverslag%202014%20NL.pdf
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Martial Raysse’s Peinture a haute tension uit het Stedelijk in bruikleen in Centre Pompidou. Foto Benoît Gaboriaud 

 

Inspireren en uitdagen 

Het Stedelijk is innovatief en leidend op het gebied van educatie, om zo bruggen te slaan tussen 

kunst en publiek. Het Stedelijk introduceert waar mogelijk gerenommeerde internationale 

programma’s in Nederland, zoals dat gebeurde met het peer educators- (Blikopeners) en 

Alzheimerprogramma. Met een breed scala aan activiteiten, van de Familierondleidingen tot de 

zeer populaire kinderworkshops met kunstenaars, bereikt het museum een divers publiek dat 

actief wordt betrokken, geïnspireerd en uitgedaagd. Doel is om de dialoog over kunst én de eigen 

creativiteit van bezoekers te stimuleren.  

 

De tijdens de Museumnacht gelanceerde Mood App is daar een goed voorbeeld van. Met deze 

gratis mobiele app kunnen bezoekers audiotours volgen die aansluiten bij hun stemming. Dat kan 

een vrolijke bui zijn, een kater of liefdesverdriet. Het is een bijzondere manier om de kunstwerken 

uit de collectie van het Stedelijk te bekijken. Geïnspireerde bezoekers kunnen ook zelf een tour 

samenstellen en deze delen met vrienden en andere bezoekers. De Mood App is bedacht door 

Oud-Blikopener Olmo Garcia Koel tijdens zijn lezing op de internationale museumconferentie 

Museumnext in 2013. De tours zijn ingesproken door verschillende Blikopeners.  

 

In 2014 startte de afdeling Educatie met het nieuwe onderzoeksproject Rondleiden is een vak. In 

het gelijknamige promotieonderzoek van Mark Schep (Universiteit van Amsterdam, Faculteit der 

Maatschappij- en Gedragswetenschappen, programmagroep Onderwijsleerprocessen en 

Onderwijsleerproblemen) staat de vraag centraal op welke manier leerlingen leren tijdens 

rondleidingen in kunst- en historische musea. Naast dat het onderzoek instrumenten oplevert voor 

de kwaliteitsverbetering van rondleidingen, zijn de competenties die hieruit voortkomen bruikbaar 

voor de museumrondleiders. In dit project werkt het Stedelijk samen met het Van Gogh Museum, 

het Rijksmuseum, de Interfacultaire Lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam, de 

Universitaire Pabo van Amsterdam en het Onderzoekscluster Heritage and Memory van de 

Faculteit der Geesteswetenschappen. 

 

http://www.stedelijk.nl/educatie/blikopeners/wat-doen-ze
http://www.stedelijk.nl/educatie/volwassenen/onvergetelijk-stedelijk
http://www.stedelijk.nl/mobile-apps/mood-app
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Een nieuw onderdeel van het driejarige 

internationale programma Global Collaborations 

was in 2014 een samenwerking tussen de 

Blikopeners (de groep jonge peer educators van 

het museum) en de Ghanese kunstenaar 

Bernard Akoi-Jackson. Hij werd de eerste artist in 

residence in de Blikopener Spot – de 

projectruimte van de Blikopeners in de 

nieuwbouw van het museum. Met het bureau 

voor maatschappelijke innovatie Diversion 

ontwikkelden de Blikopeners een 

scholenprogramma rondom thema’s als 

globalisering en identiteit, relevant voor jongeren 

en thema’s waar Akoi-Jackson mee werkt. De 

Blikopeners gaven in maart en april les aan 

vijftien Amsterdamse klassen met verschillende 

opleidingsniveaus, verspreid over de stad. De 

afsluitende les vond plaats in het museum: een 

workshop met de kunstenaar. In september 

opende zijn presentatie in de Blikopener Spot 

met een performance van de kunstenaar samen 

met de Blikopeners. De afdeling Educatie 

ontwikkelt ook diverse bijzondere initiatieven in 

samenwerking met partners (zie hoofdstuk 2: Het  

Bernard Akoi-Jackson voor het Stedelijk. Foto Tomek        Stedelijk werkt samen).  
Dersu Aaron 

 

Bijlagen: alle Educatie activiteiten in 2014  

 

Toonaangevend kennisinstituut 

Zelfs in deze tijd van economische crisis waarin veel op cultuur wordt bezuinigd en het volgens 

critici enkel nog lijkt te draaien om bezoekersaantallen, heeft onderzoek een centrale plaats in de 

museale wereld. Dat geldt zeker voor het Stedelijk Museum, dat een lange traditie heeft op het 

gebied van onderzoek en (wetenschappelijke) publicaties, zoals de vele catalogi.  

 

Naast de collectie bezit het museum een rijk tentoonstellings- en onderzoeksarchief. De in 1957 

opgerichte museumbibliotheek hoort tot de top drie van beste bibliotheken op het gebied van 

moderne en hedendaagse kunst en vormgeving in Europa. Per jaar maken meer dan 3500 

bezoekers (scholieren, studenten van universiteiten en academies en onderzoekers) gebruik van 

de kunsthistorische bibliotheek voor onderzoek. Het is een open kenniscentrum: vrij toegankelijk 

en geopend van dinsdag tot en met zaterdag.   

 

De wetenschappelijke medewerkers van het museum verrichten doorlopend uitgebreid onderzoek 

naar de collectie en dragen hun kennis uit in het veld. Zo presenteerden restauratoren van het 

Stedelijk in september 2014 tijdens het prestigieuze driejaarlijkse ICOM restauratorencongres in 

Melbourne drie onderzoeks- en restauratieprojecten gerelateerd aan de actuele praktijk in het 

museum. Het betrof werken van Richard Serra en John Baldessari. Ook werd een onderzoek 

naar de effecten van vloerverwarming, uitgevoerd onder leiding van het museum, besproken.  

Alle lezingen werden enthousiast ontvangen en leverden interessante vragen en nuttige 

observaties op.  

 

De vooraanstaande afdeling Restauraties is een voorbeeld in het museumveld, en ook een 

belangrijke opleidingsplek, waar ook in 2014 jonge restauratoren het vak leerden. Het team  

van restauratoren kon met behulp van gelden van de BankGiro Loterij in 2014 een aantal 

conserveringsprojecten uitvoeren en voortzetten. Een voorbeeld is de inventarisatie van alle 

http://www.stedelijk.nl/educatie/blikopeners/blikopener-spot
http://www.stedelijk.nl/upload/Jaarverslagen/2014/Bijlagen%20jaarverslag%202014%20NL.pdf
http://www.stedelijk.nl/collectie/publicaties
http://www.stedelijk.nl/bezoeken/bibliotheek
http://www.stedelijk.nl/collectie/restauratie
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kunstwerken in de collectie waarin gloeilampen en TL-buizen voorkomen: het type lamp is 

vastgesteld en gedocumenteerd en de voorraad geïnventariseerd. Belangrijk om tijdig voorraden 

aan te kunnen leggen van uit de handel verdwijnende modellen, zodat lampen ook in de toekomst 

brandend geëxposeerd kunnen worden.  

 

Op onderzoeksgebied profileerde het Stedelijk 

Museum zich met de lancering van Stedelijk 

Studies: een gratis online academisch tijdschrift 

dat tot stand kwam in samenwerking met de 

Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit 

Amsterdam, Universiteit Utrecht, Universiteit 

Leiden, de Radboud Universiteit en Universiteit 

Maastricht. Stedelijk Studies presenteert 

hoogstaand academisch onderzoek voor een 

internationaal publiek van (aankomende) 

kunstprofessionals en geïnteresseerde 

liefhebbers. Met twee themanummers per jaar 

belicht Stedelijk Studies belangrijke issues in 

moderne en hedendaagse kunst en vormgeving. 

Voor elk nummer gaat een internationale call for 

papers uit, waarna zes tot tien essays worden 

geselecteerd en door twee academici van een 

peer review worden voorzien. Ook publiceert 

Stedelijk Studies op zichzelf staande artikelen. 

Zo biedt dit platform voor wetenschappelijke verdieping onderzoekers ook de kans om snel te 

reageren op urgente thema’s en om op hoog niveau bij te dragen aan het actuele 

kunsttheoretische debat. 

 

Gedurfde campagnes 

Bij de tentoonstellingen van Marcel Wanders  

en van Marlene Dumas voerde het museum in 2014 

opvallende campagnes die een breed publiek 

aanspraken. Het Stedelijk positioneerde zich als het 

museum dat kunstkritische discussie oproept en 

voert, als het museum met de grootste design-

collectie van Nederland (Wanders) en het museum 

dat de meest toonaangevende kunstenaars van het 

heden in unieke exposities presenteert (Dumas).  

Voor beide campagnes gold dat er optimaal 

zichtbaarheid werd gecreëerd en dat de 

doelgroepen door de gevarieerde campagne-

uitingen via de juiste kanalen werden bereikt.  

Bij de Marcel Wanders-tentoonstelling werd 

nadrukkelijk ingezet op samenwerkingsverbanden 

met (inter)nationaal design-gerelateerde 

organisaties en events, zoals Moooi en het door 

Wanders ingerichte hotel Andaz Amsterdam 

Prinsengracht, en de Salone Internazionale del 

Mobile in Milaan. Het brede publiek werd opgezocht 

door onder andere een actie samen met Ahold 

(Albert Heijn).  

http://www.stedelijkstudies.com/
http://www.stedelijkstudies.com/
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/marcel-wanders-pinned-up
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/marlene-dumas-the-image-as-burden


 

19 
 

Bij Marlene Dumas bewees het Stedelijk lef te hebben  

met de keuze voor The Painter als centraal 

campagnebeeld. Het werk, met een ongeveer vierjarig, 

bloot meisje met rood en blauwgeverfde handen, kijkt de 

beschouwer recht in de ogen met een blik die een ieder 

op zijn eigen wijze interpreteert: boos, brutaal of 

onheilspellend. Een sterk, onontkoombaar, 

compromisloos en controversieel campagnebeeld dat in 

zowel de outdoor communicatie als in advertenties, online 

en in PR middelen de nodige aandacht trok en optimaal 

werkte als call to action voor deze tentoonstelling. De 

(inter)nationale media-aandacht die het Stedelijk wist te 

realiseren omtrent de Dumas tentoonstelling The Image 

as Burden was ongekend. Elk medium werd gecoverd, 

elke doelgroep (veelvuldig) bediend.  

 

Toonaangevend was ook de social media campagne 

omtrent de tentoonstelling. Het Stedelijk introduceerde 

met De wereld van Dumas een tumblr-platform dat verdiepende achtergrondinformatie over en 

inspiratiebronnen van Dumas weergaf. Via de Facebook-omgeving Wat doet Dumas met jou 

deelden bezoekers hun reacties op haar werk. Doelstellingen van deze campagnes waren het 

vergroten van de online zichtbaarheid en de uitstraling van het Stedelijk en het bevorderen van  

de interactie met de bezoekers. Wat doet Dumas met jou bereikte 253.471 mensen op Facebook 

(ruim 18.000 per week), met een doorklikpercentage van 1,15%.  

De wereld van Dumas bereikte 87.198 mensen (4.350 per week en 8.700 per post). De online 

campagnes leidden tot zeer positieve reacties van het publiek, die persoonlijk en inhoudelijk 

waren, en leverden effectieve activatie en duurzame banden met het Stedelijk op – te zien aan 

het hoge aantal interacties op posts en de extra likes op het profiel. Daarnaast positioneerden 

deze campagnes het Stedelijk als voorloper in online marketing: de afdeling Marketing & 

Communicatie kreeg in 2014 herhaaldelijk van vakgenoten verzoeken om advies op dit terrein.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://marlenedumas.tumblr.com/
https://www.facebook.com/Stedelijk/app_355029287987456?_rdr
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2. Het Stedelijk werkt samen 

 
Het Stedelijk Museum is zich bewust van zijn maatschappelijke positie, zowel binnen het 

Amsterdamse culturele klimaat als op wereldniveau. Daarbij zijn gastvrijheid en samenwerking 

belangrijke kernwaarden. Als kennisinstituut is het Stedelijk open en ruimhartig in de uitwisseling 

met anderen. Internationale samenwerking is belangrijk voor de internationale positionering van 

het museum en draagt bovendien bij aan het internationale karakter van Amsterdam als creatieve 

en innovatieve stad.  

De politiek-economische situatie dwingt tot scherpte in programmering, positionering en 

bedrijfsvoering. Het museum ervaart de wensen vanuit de politiek liever als uitdaging dan als zorg 

en dat is terug te zien in bloeiende initiatieven. Het Stedelijk Museum en het Stedelijk Museum 

Bureau Amsterdam (SMBA) gingen in 2014 nieuwe samenwerkingen aan met culturele partners, 

onderwijsinstellingen en kunstenaars in binnen- en buitenland.  

 

Tentoonstellingen: internationale samenwerking 

Het tentoonstellingsprogramma van het Stedelijk Museum is een ambitieuze, toonaangevende en 

dynamische mix van tijdelijke tentoonstellingen en collectiepresentaties. Daarbij streeft het 

museum naar een balans tussen eigen producties en reizende exposities die door derden of 

gezamenlijk worden ontwikkeld. Samenwerkingen worden gezocht vanuit zowel zakelijke 

overwegingen (cofinanciering en risicospreiding) als uit de wens om kennis, informatie, ideeën en 

bruiklenen te delen.   

Het Stedelijk Museum neemt regelmatig het voortouw bij het initiëren van internationale tournees 

en coproducties. De meeste tijdelijke tentoonstellingen maakt het Stedelijk in samenwerking met 

kunstenaars, ontwerpers en musea in het buitenland. Partners zijn onder meer Tate Modern 

(Kazimir Malevich en de Russische avant-garde en Marlene Dumas – The Image as Burden), 

Foundation Beyeler (Marlene Dumas – The Image as Burden, daar in 2015 te zien), Museum 

Folkwang Essen, Bundeskunsthalle Bonn, het Louisiana Museum of Modern Art in Denemarken 

(de Jeff Wall-tentoonstelling reisde na Amsterdam naar deze locaties) en Guggenheim New York.  

 

 
Marlene Dumas in de Tate Modern. Foto © Guy Bell 

 

http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/kazimir-malevich-en-de-russische-avant-garde
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/marlene-dumas-the-image-as-burden
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/marlene-dumas-the-image-as-burden
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/jeff-wall-tableaux-pictures-photographs-1996-2013
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Ook het programma van het SMBA blonk uit door samenwerkingen. Voor Global Collaborations 

werkte het museum samen met kunstenaarscollectief KUNCI in Yogyakarta, Indonesië, de AUB 

Gallery van de American University of Beiroet, Libanon, het Museum of Contemporary Art in 

Belgrado, Servië en het Clark House Initiative in Mumbai, India.  

De tentoonstelling I Would Prefer Not To…,  gemaakt door de Nederlandse Stephanie Noach en 

de Duitse Stephanie Humbert, was de uitkomst van een curator-in-residence programma bij 

Schloss Ringenberg, vlak over de grens in Duitsland. Daarnaast werden projecten uitgevoerd met 

het Sandberg Instituut, het Amsterdamse studenten honours programma en debatcentrum De 

Balie. Tot slot werd de tentoonstelling Lard Buurman – African Junctions gerealiseerd op een 

andere locatie in Amsterdam, bij Looiersgracht 60. De grote hoeveelheid gerealiseerde 

activiteiten passen bij SMBA als geëngageerd platform voor hedendaagse kunst uit Amsterdam 

en daarbuiten. Ze geven tegelijkertijd aan dat zo’n Amsterdams platform nog altijd hard nodig is, 

ondanks de bezuinigingen die een jaar eerder werden doorgevoerd in de beeldende kunstsector.  

 

Aankopen: nationale samenwerking 

Ook in 2014 is het mede door het Stedelijk Museum geïnitieerde beleid voortgezet om, indien 

mogelijk, gezamenlijk film- en videowerken aan te kopen met collega instituten met openbare 

collecties. Met het Frans Hals Museum│De Hallen Haarlem kocht het Stedelijk Erik van Lieshouts 

Basement (2014) aan, één van de hoogtepunten van de laatste editie van Manifesta in de 

Hermitage in St. Petersburg. Met ditzelfde instituut had het Stedelijk al eerder dat jaar door middel 

van een genereuze schenking van Andaz Amsterdam Prinsengracht een bijzonder werk in 

gedeeld eigendom gekregen: Tilaa massa tilassa massa litassa maalit: ali tila (Material 

Conditions-Inner Spaces) (2014) van de jonge Finse kunstenaar Erkka Nissinen. Met het Van 

Abbemuseum verwierf het Stedelijk maar liefst vier werken van Hito Steyerl, waarmee beide 

instellingen hun samenwerking met deze kunstenaar bekrachtigden in hun collecties. 

 

Public Program en samenwerking 

In het Public Program worden ook relaties aangegaan met andere instellingen. Succesvol was de 

serie Stedelijk at Trouw: Contemporary Art Club (2012 – 2014), waarbij het Stedelijk Museum en 

de culturele nachtclub Trouw samenwerkten voor een avondprogramma dat uitdaagde 

hedendaagse kunst op een nieuwe manier te bekijken. In een serie van vier grote evenementen 

werd de context van kunst verbreed en iedere   hoek van de dansvloer benut met lezingen, 

performances en (video-) installaties. In 2014 werd de drukbezochte serie afgesloten met de 

internationale samenwerking Trouw invites…  waarbij drie buitenlandse kunstinstellingen (Palais 

de Tokyo, Parijs; Beirut in Cairo, Cairo; The New Museum, New York) op uitnodiging van het 

Stedelijk en club Trouw de monumentale ruimte van de dansclub vulden voor een uniek cross-

overprogramma over beeldende kunst en clubcultuur. Een andere samenwerking was de 

tweejaarlijkse uitreiking van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2014 die in het Stedelijk 

plaatsvond en een initiatief is van Het Mondriaan Fonds, het Stedelijk Museum, de Appel arts 

centre, Witte de With Center for Contemporary Art, STUK Kunstencentrum en Vlaams-

Nederlands Huis deBuren. 

Bijlagen: alle activiteiten Public Program 2014 

Links: Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2014, foto Ernst van Deursen. Rechts: Stedelijk at Trouw, foto De Fotomeisjes   

http://www.stedelijk.nl/global-collaborations/global-collaborations
http://www.smba.nl/nl/tentoonstellingen/i-would-prefer-not-to/
http://www.smba.nl/nl/tentoonstellingen/lard-buurman-africa-junctions/
http://www.stedelijk.nl/public-program/visie
http://www.stedelijk.nl/agenda/special-events/stedelijk-at-trouw-contemporary-art-club
http://www.stedelijk.nl/upload/Jaarverslagen/2014/Bijlagen%20jaarverslag%202014%20NL.pdf
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Educatie en samenwerking 

Het Stedelijk werkt samen met andere musea voor het online videoplat form ARTtube van 

kunstmusea in Nederland en België. In 2012 startten vijf musea (Stedelijk Museum Amsterdam, 

Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (MHKA), Gemeentemuseum Den Haag, De Pont en 

Museum Boijmans Van Beuningen) dit gezamenlijke platform. Inmiddels delen al  14 musea en 

presentatie-instellingen hun video's met het publiek via http://www.arttube.nl – en het aantal is 

groeiende. De musea publiceren op ARTtube video's van hoge kwaliteit over kunst en design, de 

meeste in eigen beheer en vanuit de eigen expertise ontwikkeld. ARTtube bevat interviews met 

toonaangevende kunstenaars en ontwerpers naast sfeervolle portretten van inspirerende makers. 

De musea bieden een kijkje achter de schermen bij de opbouw van tentoonstellingen  en de 

restauratie van kunstwerken en laten hun conservatoren aan het woord. Iedere maand bezoeken 

tussen de 15.000 en 20.000 mensen de website, waar zij gemiddeld vier minuten verblijven per 

video. In aanvulling op het online platform organiseert ARTtube activiteiten voor publiek en voor 

kennisdeling met de sector. 

 

Op het gebied van Educatie breidde het in 2013 gelanceerde samenwerkingsprogramma 

Onvergetelijk Stedelijk van het Stedelijk Museum en het Van Abbemuseum zich verder uit. Het 

project richt zich op mensen met de ziekte van Alzheimer en hun mantelzorgers en werd 

ontwikkeld naar het model van een vergelijkbaar programma van het MoMA in New York.  

In 2014 werd een begin gemaakt met de verspreiding van Onvergetelijk  naar tien andere musea 

in Nederland, waaronder het Centraal Museum in Utrecht en het CODA in Apeldoorn.  

Om er achter te komen wat het effect is van het programma op deelnemers, rondleide rs en 

museummedewerkers doet het VU Medisch 

Centrum wetenschappelijk onderzoek naar 

het verloop en de uitkomst van het 

programma. De resultaten van het onderzoek 

kunnen musea helpen programma’s te 

ontwikkelen voor bezoekers met speciale 

behoeftes. Ook kan het de medische wereld 

inzicht geven in de activerende waarde die 

kunst en cultuur kan hebben.  

Onvergetelijk Stedelijk / Van Abbe wordt 

mogelijk gemaakt door Fonds Sluyterman van 

Loo en Stichting RCOAK. Uitbreiding en 

onderzoek door het Gieskes-Strijbis Fonds.          Onvergetelijk Stedelijk workshop. Foto Tomek Dersu Aaron 

 

Bijlagen: alle samenwerkingsprojecten en het Educatieve programma van 2014 

 

http://www.stedelijk.nl/educatie/families
http://www.arttube.nl/nl/videos?search=partnerTerm:18
http://www.arttube.nl/
http://www.stedelijk.nl/educatie/volwassenen/onvergetelijk-stedelijk
http://www.stedelijk.nl/upload/Jaarverslagen/2014/Bijlagen%20jaarverslag%202014%20NL.pdf
http://www.arttube.nl/nl/videos?search=amount:50/partnerTerm:18#new
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Onderzoeksprogramma’s en restauraties  

In het kader van het NWO programma Science4Arts is in 2014 in samenwerking met de 

Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht het onderzoek Photographs & Preservation. How to 

Save Photographic Artworks for the Future? voortgezet. De beste bewaarcondities voor dit soort 

werken zijn onderzocht en een speciaal ‘intake’- en beslissingsmodel begint vorm te krijgen. 

Het Stedelijk Museum werkt ook al jaren samen met de Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) 

aan projecten op het gebied van het beheer van moderne kunst. Er vindt regelmatig uitwisseling 

plaats over onderzoeken, restauraties, themadagen en de training van behoudsmedewerkers.  

 

Een interessant restauratieproject in 2014 waarbij verschillende 

partijen hun kennis en ervaring inzetten en deelden betrof de 

behandeling van een werk van Daniël Spoerri: Gib uns heute Simons 

täglich Brot (1970). De beschilderde echte broodjes en crackers op 

het werk waren aangetast door broodkevers. Onderzoek en 

behandeling werden uitgevoerd door een Franse stagiaire van de 

restauratieopleiding van aan de Sorbonne onder supervisie van de 

beeldenrestauratoren van het Stedelijk Museum. De 

materiaalanalyses zijn uitgevoerd door de Rijksdienst Cultureel 

Onderzoek (RCE).  

De restauratoren van het museum nemen ook regelmatig deel aan 

symposia en studiedagen (o.a. ICOM, Nemo, Dag van de 

Wetenschap). 

 

 

 
Daniël Spoerri, Gib uns heute Simons täglich 

Brot, 1970. Collectie Stedelijk Museum.  

 

Onderzoek naar huurkisten voor tweedimensionale werken  

Schokken en trillingen, klimaatverandering binnen de transportkisten en onder meer het gebruik 

van incorrect verpakkingsmateriaal vormen voor musea de grootste risico’s tijdens kunsttransport. 

Het onderzoek dat de afdeling Behoudstechniek van het Stedelijk daar sinds 2010 naar doet, in 

samenwerking met het RCE, RCE collecties, Museum Boijmans van Beuningen, Van Gogh 

Museum, Rijksmuseum, Amsterdam Museum, Museum Kröller-Müller en het Tropenmuseum en 

met medewerking van diverse kunsttransporteurs, heeft in 2014 geleid tot het formuleren van een 

werkbare risicoscan voor musea en een goede procedure. De aanleiding voor het onderzoek was 

de introductie van een nieuw type huurkist, in nauwe samenwerking met museumprofessionals uit 

Nederland ontwikkeld. Naar verwachting kunnen deze bevindingen voor een veiliger 

kunsttransport in 2015 gedeeld worden met de rest van het museale veld. 

 

Samenwerking met culturele partners 

De afdeling Marketing & Communicatie zoekt voortdurend samenwerkingsmogelijkheden met 

andere culturele partners om het publiek optimaal te bereiken. Als museum aan het belangrijkste 

cultuurplein van Amsterdam ligt een goed en actief contact met de naaste buren (Het Van Gogh 

Museum, het Rijksmuseum en het Concertgebouw) voor de hand. Naast regelmatig overleg en 

het afstemmen van de activiteitenagenda’s zijn in 2014 de Museumpleintickets voor de 

toeristische markt ontwikkeld. Deze samenwerking zal in 2015 worden voorgezet. Ook is er 

afstemming met het Amsterdam Art Weekend, EYE Filminstituut en het Holland Festival, om maar 

een aantal voorbeelden te noemen. Hierbij is de kern van de samenwerking de programmering, 

die vervolgens tot gemeenschappelijke communicatie leidt.  

 

http://www.stedelijk.nl/persberichten/science4arts
http://www.stedelijk.nl/persberichten/science4arts
http://www.stedelijk.nl/nieuwsberichten/lancering-museumpleinticket
http://www.stedelijk.nl/nieuwsberichten/lancering-museumpleinticket
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In het bereiken van zowel Amsterdammers als buitenlandse gasten wordt er nauw samengewerkt 

met Amsterdam Marketing. Hierbij gaat het ook om het bedienen van de (inter)nationale pers en 

het participeren in evenementen (o.a. Uitmarkt, Museumn8) en campagnes. Het Stedelijk werkt 

ook samen met aanverwante, kleinere cultuurorganisaties. Zo is er een partnership met de Appel.  

Een andere belangrijke partner in de stad is het Amsterdam Art Weekend. Het beleefde in het 

laatste weekend van november haar tweede editie en net als bij de eerste editie was de 

feestelijke opening met diner in het Stedelijk en bood het Stedelijk tal van inhoudelijke 

programma’s. Op die manier werkt het Stedelijk samen om hedendaagse kunst en alles wat de 

stad en de galeries daaraan te bieden hebben (inter)nationaal te promoten.  

 

Verder honoreert het Stedelijk verzoeken van derden voor samenwerking waar mogelijk. Dit 

kunnen aanvragen zijn vanuit de media (opnames van televisieprogramma’s in het Stedelijk, 

voorbeelden zijn o.a. de dramaserie Adam & Eva of Sterren op het doek) of grotere projecten 

zoals het DWDD Pop Up museum.  

Aan Amsterdammers dichtbij huis 

wordt ook gedacht. In 2014 stelde het 

Stedelijk 75 vouchers beschikbaar aan 

het bonnenboekje van het Voor Elkaar 

in Zuid-project van Stadsdeel Zuid, 

bedoeld voor mensen in een sociaal 

isolement. Met dit boekje kunnen 

minima met hun vrijwilliger of 

mantelzorger gratis een leuk uitje te 

ondernemen. Het Stedelijk Museum 

blijkt een favoriet uitje, en het museum 

zet deze samenwerking de komende 

jaren zeker voort.               Uitreiking bonnenboekje Voor Elkaar in Zuid in het Stedelijk  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eVgl89tXuPI
http://www.npo.nl/sterren-op-het-doek/29-11-2014/POW_00801098
http://www.stedelijk.nl/nieuwsberichten/dwdd-opent-pop-up-museum-in-amsterdam
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Afdeling Marketing & Communicatie: dialoog met het veld en delen van kennis 

In het najaar nam de afdeling Marketing & Communicatie van het Stedelijk het initiatief voor een 

inhoudelijke relatiemiddag. Marketeers, persvoorlichters en webspecialisten van grote en kleinere 

Nederlandse musea en culturele instellingen waren uitgenodigd. Doel was om het Stedelijk -team 

aan vakgenoten voor te stellen, te presenteren vanuit welke missie en visie we werken, en om 

ervaringen te delen – zowel de best practices als de worst nightmares op communicatiegebied. 

Met positieve verbazing werd op de uitnodiging gereageerd; men was zeer te spreken over het 

feit dat het Stedelijk Museum, als een van de grootste musea in Nederland, dit initiatief nam om 

ruimhartig kennis te delen. Ruim honderd collega’s waren aanwezig en deelden in 

rondetafelgesprekken hun ervaringen.  
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3. Het Stedelijk is er voor een breed, divers en internationaal publiek 

 

Het Stedelijk Museum zoekt op allerlei manieren contact met de kunstwereld en het publiek. 

Zeven dagen per week wordt er een breed scala aan bezoekers ontvangen: van kunstenaars tot 

vmbo-scholieren, van internationale toeristen tot Amsterdamse trendsetters. Iedereen moet zich 

thuis kunnen voelen in het Stedelijk. 

Qua publieksbereik was 2014 wederom een recordjaar. De ambitie van 550.000 bezoekers werd 

in september al behaald en met een eindresultaat van 816.396 bezoekers ruimschoots 

overtroffen. Bovendien blijkt het publiek loyaal: 70% van de Nederlandse bezoekers keert binnen 

een jaar terug en waardeert het bezoek gemiddeld met een 8. Echte publiekstrekkers waren in 

2014 de tentoonstellingen Marcel Wanders: Pinned Up en Marlene Dumas – The Image as 

Burden. Een derde van de bezoekers komt speciaal voor de collectiepresentaties.  

Het kunst- en cultuurtoerisme is zowel in binnen- als buitenland sterk toegenomen. Uit onderzoek 

blijkt ook dat het publiek kritischer en selectiever is geworden en meer prijs stelt op betrokkenheid 

en interactie. Er is meer behoefte aan educatie, online communicatie en sociale media en men wil 

graag bij een community horen (zie hoofdstuk 5. Het draagvlak van het Stedelijk). Het Stedelijk 

speelt in op al die behoeften. 

 

 
 

Ambassadeurs van het Stedelijk 

Het Stedelijk bereikte in 2014 niet alleen een groot publiek – het ontving ook hoge waarderingen 

van de bezoekers. Dit was te lezen in de resultaten van het kwalitatieve bezoekersonderzoek die 

in het vierde kwartaal bekend werden. De bezoekerstevredenheid is verder gestegen van 7,8 

(2013) naar een ruime 8 in 2014, waarbij de tentoonstelling van Malevich een 8,2 scoorde en die 

van Marlene Dumas zelfs een 8,4. Bezoekers nationaal en internationaal blijken het Stedelijk 

Museum veelvuldig aan te raden bij anderen.  

Het Stedelijk doet ook doorlopend kwantitatief onderzoek naar de samenstelling van het publiek. 

Bij zowel de nationale als de internationale doelgroepen heeft het museum een groei 

gerealiseerd.  

De grootste groep is 45-65+, afkomstig uit Amsterdam en de Randstad en heeft een 

Museumkaart. De ‘Randstedelijke cultuurliefhebber’ is een van de vijf kerndoelgroepen van het 

museum. Daarnaast is een belangrijke groep de Trendsetters (18-35 jaar) die sterk event-driven 

is. Om deze groep te bedienen wordt samengewerkt met (culturele) merken (zoals KANTOR en 

Fashion Week), wordt er deelgenomen aan de Museumn8 en is in 2014 Young Stedelijk 

opgericht, een initiatief dat een nieuwe generatie cultuurliefhebbers (25-40) de mogelijkheid biedt 

http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/marcel-wanders-pinned-up
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/marlene-dumas-the-image-as-burden
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/marlene-dumas-the-image-as-burden
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/kazimir-malevich-en-de-russische-avant-garde
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/marlene-dumas-the-image-as-burden
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zich te verbinden aan het Stedelijk. De Trendsetters worden gezien als de topambassadeurs op 

het gebied van hedendaagse kunst.  

Het Stedelijk Museum is van oudsher ook het huis van een andere doelgroep: kunstenaars en 

overige professioneel betrokkenen bij kunst en design (20-50+). Met deze groep worden nauwe, 

goede banden onderhouden, vaak vanuit inhoudelijk initiatieven als het Public Program en via 

eigen communicatiekanalen. 

Maar de belangrijkste ambassadeurs heeft het museum in eigen huis: naast de medewerkers en 

Blikopeners van het museum ook de 53 vrijwilligers van alle leeftijden, die zich met hart en ziel 

inzetten voor het Stedelijk. 

 

Nieuwe kansen 

De verhouding tussen Nederlandse bezoekers en toeristen (de vierde kerndoelgroep) is 70 / 30. 

Op de internationale markt liggen zeker nog kansen, die het Stedelijk in 2014 oppakte door een 

International Sales Manager in te zetten. De verwachting is dat deze investering in 2015 

verzilverd wordt in een hoger aandeel toeristen. Het is opvallend dat de toerist jonger is dan de 

Nederlandse bezoeker (gemiddeld 43 jaar, meer dan de helft is tussen de 18-44 jaar).  

 

Indrukwekkend is ook het aantal ‘lerende bezoekers’ (de vijfde doelgroep) dat via educatie de 

weg naar het museum vond; dat waren in 2014 maar liefst 61.800 mensen. Zo’n 41.000 leerlingen 

en studenten kwamen zelfstandig, kregen een rondleiding op maat of volgden één van de 

onderwijsprogramma’s. Veertig rondleiders gaven in totaal 3.035 rondleidingen. Het totaal aantal 

deelnemers aan het bijzondere alzheimerprogramma Onvergetelijk Stedelijk was 651.  

 

  

http://www.stedelijk.nl/over-het-stedelijk/vrijwilligers
http://www.stedelijk.nl/educatie/volwassenen/onvergetelijk-stedelijk
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4. Het Stedelijk als open platform voor debat en reflectie  

 

Het Stedelijk Museum hecht er grote waarde aan een openbaar platform te zijn voor debat, 

reflectie en activerende kennisproductie. Betrokkenheid en engagement vragen om nieuwe 

relaties tussen kunst en publiek. Het Stedelijk stimuleert dit onder meer onder de vlag van het 

Public Program, bestaande uit lezingen, discussies, performances, film en muziek. Daarnaast 

nemen museummedewerkers actief deel aan symposia, conferenties en debatten buiten het 

museum. 

 

Betrokken debat 

Het museumpubliek wordt actief betrokken bij belangrijke momenten van reflectie en debat over 

het presentatiebeleid van het museum. Toen, na de zeer positieve recensies rond de opening van 

de tentoonstelling van Marcel Wanders er een maand later ook kritische geluiden te horen waren, 

organiseerde het Stedelijk een openbare discussie met voor- en tegenstanders van de 

tentoonstelling. Op 22 mei 2014 ging conservator industriële vormgeving en curator van de 

tentoonstelling Ingeborg de Roode onder leiding van moderator Jaap Huisman (publicist) in 

gesprek met Timo de Rijk (TU Delft) Chris Reinewald (publicist, hoofdredacteur Museumvisie), 

Marjan Groot (Universtiteit Leiden) en Bernard Hulsman (architectuurcriticus NRC Handelsblad). 

 

Gedurende de tentoonstellingsperiode van 

The Image As Burden waren er tal van 

inhoudelijke activiteiten waarin de werkwijze 

en onderwerpkeuze van Marlene Dumas 

werden onderzocht, ook in de context van 

tijdgenoten. In dit programma van onder meer 

lezingen en openbare interviews bespraken 

kunstenaars, kunsthistorici en filmmakers hoe 

Dumas in haar expressieve schilderijen en 

tekeningen relaties legt tussen mediabeelden 

en beeldende kunst. Een bijzondere avond 

was Marlene Dumas: Faces of Death & 

Faces of Life (9 november 2014) waarin 

sprekers zich uitlieten over haar oeuvre 

vanuit kunsthistorisch, artistiek en 

sociaalhistorisch perspectief, met sprekers 

als kunstcriticus Dominic van den Boogerd 

(directeur De Ateliers, Amsterdam) en 

cultuurcriticus en theoreticus Mieke Bal 

(Universiteit van Amsterdam). 

In de media woedde er, na talloze lovende 

recensies, een discussie naar aanleiding van 

een brief van Volkskrantverslaggever Sander 

van Walsum, waarin hij zich afvroeg waarom 

iedereen (in ieder geval de critici) zo wegloopt   Marlene Dumas: Faces of Death & Faces of Life. Foto   

met Dumas. Met vele vurige reacties tot     Ernst van Deursen 

gevolg, van onder meer kunstrecensent  

Rutger Pontzen en de schrijvers Joost Zwagerman en Arnon Grunberg. 

 

Het Stedelijk leverde ook een bijdrage aan het Weekend van de Wetenschap: het seminar 

Complexe restauraties en materieel onderzoek aan kunstwerken was op 5 oktober 2014 voor 

iedereen toegankelijk. Restauratoren van het Stedelijk gaven lezingen over onder andere de 

problematiek van kunstwerken met rubber dat aan het vergaan is, moderne olieverven en het 

hechten van gouacheverf. De middag werd afgesloten met een rondleiding waarin men door de 

bril van een restaurator naar de kunstwerken in het museum kon kijken.   

  

http://www.stedelijk.nl/agenda/forum/marcel-wanders-in-het-stedelijk-voors-en-tegens
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/marlene-dumas-the-image-as-burden
http://www.stedelijk.nl/agenda/exhibition-close-up/marlene-dumas-faces-of-death
http://www.stedelijk.nl/agenda/exhibition-close-up/marlene-dumas-faces-of-death
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5. Het draagvlak van het Stedelijk: een brede en betrokken achterban 

 

2014 was een succesvol jaar, mede door een aantal grote tentoonstellingen waarmee we onze 

begunstigers ruimschoots hebben kunnen bedienen. Marcel Wanders, Malevich, Jeff Wall, en 

natuurlijk de blockbuster Marlene Dumas. 

Voor de nieuwbouw en renovatie van het museum hebben vele partijen ruimhartig bijgedragen: 

het bedrijfsleven, particuliere donateurs en fondsen. Sinds de heropening in 2012 heeft het 

museum de bestaande relaties verder verstevigd en is acquisitie een belangrijke rol gaan spelen. 

De afdeling Development is hiervoor verder geprofessionaliseerd. Daarvoor zijn nieuwe 

interessante relatieprogramma’s ontwikkeld.  

Particulieren kunnen zich als Vriend aan het museum verbinden en voor de hoogste begunstiger 

is het Stedelijk Museum Fonds in september 2014 feestelijk opgericht. Aan het begin van 2014 

werd met veel succes Young Stedelijk gelanceerd om een nieuwe generatie jonge 

cultuurliefhebbers aan zich te binden.  

 

 
 

Lancering Young Stedelijk. © Reinier RVDA 

 

Fondsen  

In 2014 is de nadruk komen te liggen op het strategisch aanvragen van de steun van fondsen ten 

behoeve van tentoonstellingen en de aankoop van werken. Dankzij de steun van verschillende 

fondsen kunnen langlopende projecten worden voortgezet, tentoonstellingen worden gerealiseerd 

en belangrijke aankopen worden gedaan.  

Met steun van Fonds 21 kon het educatieve peer educator programma Blikopeners met drie jaar 

verlengd worden, maakte een toezegging van de Turing Foundation de Museumpleinbus een 

extra jaar mogelijk, en daarmee gratis vervoer voor basisscholen van cultuurarme gemeenten 

buiten Amsterdam, en kreeg met steun van steun van het Fonds Sluyterman van Loo en het 

RCOAK het Alzheimerprogramma Onvergetelijk Stedelijk  een vervolg.   

Zonder de bijdrage van fondsen waren belangrijke aankopen niet mogelijk geweest. Bijdragen 

van het Titus Fonds van de Vereniging Rembrandt, het Mondriaan Fonds en de BankGiro Loterij 

stelden het Stedelijk in staat twee werken van de Britse kunstenaar en regisseur Steve McQueen 

te verwerven. De eerste aankoop van directeur Beatrix Ruf, Zwei Lampen van Isa Genzken, werd 

door de Vereniging Rembrandt en het Mondriaan Fonds gerealiseerd. 

http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/marcel-wanders-pinned-up
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/kazimir-malevich-en-de-russische-avant-garde
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/jeff-wall-tableaux-pictures-photographs-1996-2013
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/marlene-dumas-the-image-as-burden
http://www.stedelijk.nl/steun-ons/vriend-worden
http://www.stedelijk.nl/steun-ons/stedelijk-museum-fonds
http://www.stedelijk.nl/steun-ons/youngstedelijk
http://www.stedelijk.nl/steun-ons/fondsen
http://www.stedelijk.nl/educatie/blikopeners/wat-doen-ze
http://www.stedelijk.nl/educatie/volwassenen/onvergetelijk-stedelijk
http://www.stedelijk.nl/persberichten/eerste-aankoop-beatrix-ruf-voor-collectie-stedelijk-museum
http://www.stedelijk.nl/persberichten/eerste-aankoop-beatrix-ruf-voor-collectie-stedelijk-museum
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Dankzij de steun van een groot aantal fondsen kon de belangrijke overzichtstentoonstelling van 

Marlene Dumas – The Image as Burden gerealiseerd worden. De volgende fondsen droegen 

royaal bij aan deze tentoonstelling: Stichting Ammodo, Mondriaan Fonds, VSBfonds, Prins 

Bernhard Cultuurfonds, Zabawas en het K.F. Heinfonds. 

 

 
 

BankGiro Loterij 

Mede dankzij de bijdrage van de BankGiro Loterij heeft het museum een aantal aankopen kunnen 

doen, van de eerder genoemde Steve McQueen en van de Italiaanse vormgever Ettore Sotsass.  

Een aflevering van het televisieprogramma Sterren op het Doek  (december 2014) met als gast 

Joop van den Ende werd in het Stedelijk opgenomen. Hierin was tevens aandacht voor de 

installatie van Dan Flavin, die mede dankzij de BankGiro Loterij is gerestaureerd. 

De BankGiro Loterij heeft in 2014 bekend gemaakt dat het beneficiëntschap vanaf 2015 met vijf 

jaar wordt verlengd. 

Bijlagen: specificaties aankopen en restauraties 2014 dankzij fondsen 

 

Zakelijke markt 

De zakelijke markt blijft kampen met krimpende budgetten waardoor sponsorinvesteringen onder 

druk komen te staan. De focus is daarom op een ander soort partnerships gelegd waarbij er meer 

naar samenwerking met het bedrijfsleven wordt gekeken. 

Bijlagen: overzicht Stichting Fondsenwerving en sponsors Stedelijk Museum 

 

Het Stedelijk Museum heeft een goed jaar achter de rug op het vlak van haar corporate relaties. 

De samenwerking met hoofdsponsor Rabobank werd verlengd met vier jaar en geïntensiveerd tot 

een wederkerig partnerschap met een focus op educatie. Het Familielab is hernoemd en heet het 

Rabo Familielab. Op de eerste Rabo Familiedag op 25 mei namen families het gehele museum 

over.  

Ook werden er nieuwe samenwerkingen aangegaan: Desso, LG Electronics en Aon droegen bij 

aan de tentoonstellingen van Marcel Wanders en Marlene Dumas. In toenemende mate zijn de 

leveranciers van het museum bereid een bijdrage te leveren, al dan niet in de vorm van diensten.  

 

Stedelijk Club: nieuwe naam, nieuwe functie 

In 2014 vond een koerswijziging plaats in de Business Club. De naam is gewijzigd in Stedelijk 

Club en zakelijke relaties worden nu samen met particuliere relaties uitgenodigd. Voorts is de 

focus meer op inhoud komen te liggen. Zo kregen de Stedelijk Club-leden de mogelijkheid in 

gesprek te gaan met kunstenaars (Marcel Wanders), verzamelaars (de familie Sanders) en 

curatoren (Leontine Coelewij en Martijn van Nieuwenhuyzen). 

We hebben een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen: IBS Capital, Driessen HRM,  

de Sijthoff Media Group, Hadimassa en Time Investments. 

Bijlagen: Leden Stedelijk Museum Business Club 

 

 

 

 

http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/marlene-dumas-the-image-as-burden
http://www.npo.nl/sterren-op-het-doek/29-11-2014/POW_00801098
http://www.stedelijk.nl/upload/Jaarverslagen/2014/Bijlagen%20jaarverslag%202014%20NL.pdf
http://www.stedelijk.nl/upload/Jaarverslagen/2014/Bijlagen%20jaarverslag%202014%20NL.pdf
http://www.stedelijk.nl/persberichten/stedelijk-presenteert-de-eerste-rabo-familiedag
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/marcel-wanders-pinned-up
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/marlene-dumas-the-image-as-burden
http://www.stedelijk.nl/steun-ons/stedelijk-club/stedelijk-club
http://www.stedelijk.nl/upload/Jaarverslagen/2014/Bijlagen%20jaarverslag%202014%20NL.pdf
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PARTICULIERE BEGUNSTIGERS 

 

Stedelijk Museum Fonds 

In september 2014 is het Stedelijk Museum Fonds officieel van start gegaan. Met het nieuwe 

steunfonds beoogt het museum een betrokken groep van particulieren aan zich te binden, die het 

museum substantieel en voor de lange termijn wil ondersteunen. Het Fonds heeft tot doel 

aankopen, restauratie, presentatie, onderzoek, educatieve projecten en tentoonstellingen mogelijk 

te maken. 

Het bestuur van het Fonds is aangesteld onder meer op basis van hun persoonlijke belangstelling 

voor moderne en hedendaagse kunst en de relaties die zij in deze wereld hebben. De 

bestuursleden hebben het eerste jaar met name zorg gedragen voor de aankondiging en de 

lancering van het Fonds. Zij kwamen in 2014 vier maal bijeen.  

De start van het Fonds werd met vele aanwezigen uit de kunstwereld gevierd met een 

succesvolle bijeenkomst bij Fondation Beyler op Art Basel in juni 2014. 

Voor nieuwe directeur Beatrix Ruf was dit de eerste gelegenheid om kennis te maken met een 

aantal van de belangrijkste begunstigers van het Stedelijk.  

Begin september werd het Stedelijk Museum Fonds daadwerkelijk gelanceerd tijdens een 

feestelijke avond in het museum, gepresenteerd door Joost Zwagerman. Ook Marlene Dumas 

was aanwezig en stelde aan de nieuwe begunstigers van het Stedelijk Museum Fonds een werk 

in oplage ter beschikking. Haar portret van Marianne Faithfull (Broken English) is daarvoor in 

honderdvoud als piëzografie geproduceerd. Hiermee droeg zij indirect bij aan het 

tentoonstellingsbudget van het museum; de opbrengst van de lanceringsavond kwam dit doel 

namelijk ten goede. 

Sinds de lancering van het Fonds hebben de begunstigers kunnen genieten van enkele previews 

en secret viewings van de tentoonstellingen. Ook is er een avond georganiseerd met de 

verzamelaars Martijn en Jeannette Sanders; hun collectie was op dat moment in het museum te 

bewonderen in de tentoonstelling Bad Thoughts. 

Bijlagen: Begunstigers en Fellows van Stedelijk Museum Fonds 

 

Vrienden 

Voor particulieren zijn er vier categorieën waarvoor 

een lidmaatschap kan worden aangevraagd: Vriend, 

Familie, Donateur en Patroon. Elke categorie gaat 

gepaard met een lidmaatschapsbedrag en privileges. 

Bijzonder succesvol was de lancering van een 

nieuwe Vriendengroep genaamd Young Stedelijk; 

voor een nieuwe generatie cultuurliefhebbers tussen 

de 25-40 jaar oud die meer willen leren over 

moderne en hedendaagse kunst en vormgeving en 

zich willen verbinden aan het Stedelijk Museum. 

Daarnaast is het een ontmoetingsplaats voor een 

mix van jonge cultuurliefhebbers met verschillende 

professionele achtergronden. Met hun contributie 

dragen de Young Stedelijk-leden bij aan speciale 

projecten van het Stedelijk Museum. Zo heeft het 

museum in 2014 dankzij de steun van de 280 Young 

Stedelijk-leden twee werken kunnen aankopen van 

de jonge kunstenaar Jana Euler.  

 
 

 

 

 

 

Lancering Young Stedelijk. © Reinier RVDA 

 

http://www.stedelijk.nl/steun-ons/stedelijk-museum-fonds
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/bad-thoughts-collectie-martijn-en-jeannette-sanders
http://www.stedelijk.nl/upload/Jaarverslagen/2014/Bijlagen%20jaarverslag%202014%20NL.pdf
http://www.stedelijk.nl/steun-ons/vriend-worden
http://www.stedelijk.nl/steun-ons/youngstedelijk
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Voor de Vrienden van het Stedelijk Museum werden verschillende lezingen georganiseerd. 

Curatoren en museumdocenten gaven uitleg over de tentoonstellingen van Jeff Wall, Marcel 

Wanders en Marlene Dumas. De speciale Vrienden-museumcursus van kunsthistorica Rian Beex 

werd ook druk bezocht.  

Voor de Familievrienden was er een speciale Familiedag die in het teken stond van het Gouden 

Boekje ‘Houtje en Blauwtje’, gewijd aan het Stedelijk Museum en geïnspireerd door het werk van 

Karel Appel. Tijdens deze middag kregen de kinderen een workshop, rondleiding en ze werden 

voorgelezen uit het boekje. 

De Patronen van het Stedelijk Museum werden uitgenodigd voor alle openingen. Daarnaast 

werden er speciale Patronen-evenementen georganiseerd zoals een lezing over het werk van 

Barnett Newman; Who's Afraid of Red, Yellow and Blue III en een bezoek aan de kunstbeurs 

Frieze in Londen, onder begeleiding van curatoren van het museum. 

Om de gewenste groei van het aantal Vrienden te kunnen realiseren is er een ICT-koppeling 

geïmplementeerd. Hiermee kan er direct via de website een vriendschap afgesloten worden. Een 

Vriendschap cadeau doen, behoort daarmee ook tot de mogelijkheden.  

Bijlagen: overzicht Patronen 

Geoormerkte donaties 

Dankzij de substantiële steun van de Stichting van Freek en Hella de Jonge kon er ook dit jaar 

weer iedere zondag een workshop gegeven worden door kunstenaars en ontwerpers voor 

kinderen van 6-12 jaar.  

Voor het tentoonstellingsbudget ontving het museum een financiële bijdrage van Pim en 

Antoinette Polak-Schoute en van Victor en Dorothee van der Hulst. 

Ook heeft het Fonds een aanzienlijke gift ontvangen ten behoeve van het Blikopeners 

programma. Deze gift wordt verspreid uitgekeerd over de jaren 2014 tot en met 2018. 

Hieronder het overzicht van de Begunstigers en Fellows van het Stedelijk Museum Fonds. 

Bijlagen: Tentoonstellingsponsors 

Schenkingen 

Het museum is dankbaar voor de vele kunstwerken die het ontving van particuliere verzamelaars, 

galeriehouders, kunstenaars en instituten.  

In 2014 mocht het museum het eerste deel van een zeer genereuze schenking van een groot 

aantal werken van Pieter en Marieke Sanders ontvangen. Wij zijn hen hiervoor bijzonder 

dankbaar.  

Bijlagen: overzicht aanwinsten 

ANBI status  

Het Stedelijk Museum en het Stedelijk Museum Fonds zijn als goede doelen geheel vrijgesteld 

van betaling van schenkings- en erfbelasting en hebben de ANBI-status voor Culturele 

Instellingen (Algemeen Nut Beogende Instelling), wat betekent dat schenkingen geheel ten goede 

komen aan het museum.  

http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/jeff-wall-tableaux-pictures-photographs-1996-2013
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/marcel-wanders-pinned-up
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/marcel-wanders-pinned-up
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/marlene-dumas-the-image-as-burden
http://www.stedelijk.nl/upload/Jaarverslagen/2014/Bijlagen%20jaarverslag%202014%20NL.pdf
http://www.stedelijk.nl/upload/Jaarverslagen/2014/Bijlagen%20jaarverslag%202014%20NL.pdf
http://www.stedelijk.nl/upload/Jaarverslagen/2014/Bijlagen%20jaarverslag%202014%20NL.pdf
http://www.stedelijk.nl/over-het-stedelijk/anbi-informatie
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6. Het Stedelijk Museum: meer eigen inkomsten en professionalisering  

 

Meer eigen inkomsten 

Toen het Stedelijk Museum in 2006 verzelfstandigde, werd het een onafhankelijke stichting en 

daarmee een ondernemender organisatie. De verzelfstandiging bracht nieuwe eisen maar vooral 

ook nieuwe mogelijkheden met zich mee, op het gebied van ondernemerschap en 

fondsenwerving. Het betekende ook een toenemende mate van professionalisering van het 

museum, in een kunstwereld die zelf ook aan het professionaliseren is.  

Sinds de verzelfstandiging bleef de basis de subsidie van de Gemeente Amsterdam in het kader 

van het vierjaarlijkse Kunstenplan. De ambities van het Stedelijk Museum zijn echter zo hoog dat 

het museum meer inkomsten nodig heeft dan deze gemeentelijke subsidie. Het bedrag werd in 

2013 al met verve aangevuld (toen was het percentage eigen inkomsten maar liefst 50%) en voor 

2014 betekent het 53%.   

Na het recordjaar 2013 – het eerste 

volledige openingsjaar na de 

heropening in september –  

was 2014 opnieuw een recordjaar. En 

dat was boven verwachting. Het 

recordaantal van 816.396 bezoekers 

had ook zijn weerslag op de omzet van 

horeca en museumwinkel. De ambities 

voor horeca en winkel werden in 2014 

ingelost: Restaurant Stedelijk blijkt zeer 

geliefd, en de museumwinkel is 

uitgegroeid tot een van de beste 

kunstboekhandels en cadeauwinkels  
De winkel van het Stedelijk Museum. Foto John Lewis Marshall  

van Amsterdam, die de bezoeker met moeite met lege handen verlaat. Beide locaties zijn 365 

dagen per jaar open, en toegankelijk zonder entreebewijs, wat de drempel zeer laag maakt. Het 

succes wordt onder meer gedemonstreerd door de recordverkoop van de Marlene Dumas-

catalogus: ruim 20.000 gingen er over de toonbank, terwijl het boek nog altijd verkocht wordt.  

  

In 2014 was het Stedelijk Museum de 

locatie voor meer dan 110 

evenementen met externe partijen, van 

de viering van het 12,5 jarig bestaan 

van Villa Joep in aanwezigheid van 

H.M. Koningin Máxima en de 

drukbezochte Audi Summernight, tot 

het eerste wijkbezoek in de tour door 

Amsterdam door burgemeester Van der 

Laan, waarbij buurtbewoners vragen 

konden stellen. 

  

Restaurant Stedelijk. Foto John Lewis Marshall 

http://www.stedelijk.nl/bezoeken/restaurant-stedelijk
http://www.stedelijk.nl/bezoeken/museumwinkel
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Personeel en organisatie 

In 2013 is besloten tot een nieuwe organisatiestructuur die in 2014 is geëffectueerd. Er is in deze 

structuur gekozen voor een plattere organisatie met een  breed managementteam (MT). Het doel 

van deze verandering was de organisatie aan te passen aan de eisen die een open museum 

anno 2014 stelt en de (hiërarchische) lijnen korter te maken. Hierdoor heeft elke medewerker – 

met uitzondering van de beveiligers – maximaal twee leidinggevenden tussen zichzelf en de 

directie.  

Door deze verandering ontstonden er enkele vacatures, met name op managementteamniveau, 

die eind 2014 bijna allemaal zijn ingevuld. Ook organisatie breed zijn er veel nieuwe medewerkers 

aangenomen: 43 in totaal. Een vergelijkbaar aantal medewerkers heeft het museum verlaten. Het 

Stedelijk heeft eind 2014 ruim 200 medewerkers in dienst op contracten voor onbepaalde - of 

bepaalde tijd, 170 FTE in totaal. Het personeelsbestand van het Stedelijk is divers, de 

medewerkers komen uit 26 landen van over de hele wereld. De verdeling tussen mannen en 

vrouwen is bijna gelijk (resp. 48,8 t.o.v. 51,2%). Ook qua leeftijdsopbouw is er een grote 

diversiteit. De grootste groep medewerkers (28,65% van het personeelsbestand) is tussen de 25 

en de 34 jaar, 21,13% is tussen de 35 en 44 jaar, 19,72% tussen de 45 en 54 jaar en 18,78% 

tussen de 55-64 jaar. Dankzij het hoge aandeel jonge medewerkers bij de Publieksservices is het 

percentage van medewerkers tussen de 15-24 jaar behoorlijk hoog voor een museum, namelijk 

11,27%. 

Naast deze 200 vaste medewerkers worden er jaarlijks ook zo’n 200 ZZP’ers ingehuurd voor 

verschillende soorten projecten op het gebied van public programs, rondleidingen, 

tentoonstellingsbouw enz. Daarnaast zetten ongeveer 50 vrijwilligers zich met hart en ziel in voor 

het museum en werken er jaarlijks 15 enthousiaste tieners als Blikopener in het Stedelijk.  

Het Stedelijk vervulde net als andere jaren een rol als opleidingscentrum. Dit blijkt uit de vele 

stagiairs die in het museum werkervaring op hebben gedaan: in 2014 waren dat er 59 van wie 6 

in de beveiliging. 

In 2014 zijn er grote stappen gezet op het gebied van de interne communicatie teneinde van het 

Stedelijk een nog prettiger werkplek te maken en medewerkers te betrekken bij alles wat er 

gaande is. Zo zijn er regelmatig personeelsbijeenkomsten, is er maandelijks een digitale interne 

nieuwsbrief en zijn er introductiedagen voor nieuwe medewerkers. Ook is de bedrijfscode van het 

Stedelijk vernieuwd en aan alle medewerkers uitgereikt .  

Voor 2014 is er een HR-plan opgesteld, met daarin de contouren van een nieuw HR-beleid. Zo is 

er gestart met het actualiseren van de functiebeschrijvingen en het ontwikkelen van een nieuw 

beoordelingssysteem. Ook is er meer aandacht – en budget – geweest voor ontwikkeling van 

medewerkers en het volgen van opleidingen. Circa 100 medewerkers hebben een opleiding of 

training gevolgd. 

In het kader van de al genoemde organisatiewijziging, zijn ook alle procedures beschreven en 

worden stappen gezet deze waar nodig te verduidelijken en te stroomlijnen. 

In 2014 bedroeg het ziekteverzuim 4,39% – het laagste percentage sinds de verzelfstandiging 

van het museum in 2006.   

Professionaliseren organisatie 

In 2014 is veel aandacht besteed aan de verdere professionalisering van de organisatie. Die van 

het projectbureau heeft geleid tot een uniforme en efficiënte aanpak van grotere projecten, zoals 

tentoonstellingen, publicaties, verbouwingen en ICT-vernieuwingen. Er is een start gemaakt met 

het invoeren van portfoliomanagement om een goede afweging te maken welke projecten het 

meest bijdragen aan de missie en visie van het Stedelijk. Door de informatie over de status en 

risico’s in projecten centraal te beleggen is het museum beter in staat grip te krijgen op projecten 

waardoor de doelstellingen sneller, beter en tegen lagere kosten worden behaald. Door gebruik te  

http://www.stedelijk.nl/contact/medewerkers/management-team
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maken van internationale standaarden (ITIL, PRINCE 2) zijn flinke stappen gezet in het 

professionaliseren van de organisatie. In 2015 wordt die werkwijze verder uitgebouwd en 

organisatie breed doorgevoerd. Voorbeelden van projecten zijn “Stedelijk Groen”, waarbij 

gestreefd wordt naar een duurzaamheidscerfiticering. Dit project raakt niet alleen het 

energieverbruik, maar ook een gezonde omgeving voor bezoekers en medewerkers, het 

inkoopbeleid en afvalstromen. Een ander voorbeeld is het project “ICT groeit mee”, waarbij door 

middel van strategische sessies de ICT-ondersteuning voor de kernprocessen van de organisatie 

wordt verkend. 

 

Vertrouwenspersoon  

Het museum heeft drie vertrouwenspersonen waar medewerkers terecht kunnen voor opvang, 

advies en ondersteuning in het geval men geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag.  

Ondernemingsraad 

De ondernemingsraad bestond in 2014 uit de volgende medewerkers:  

Linda van de Kamp, coördinator publieksservices 

Dorine van Kampen, coördinator vrijwilligers 

Rolf Kat (voorzitter, penningmeester), teamleider depot 

Hanna Piksen (secretaris, vicevoorzitter), medewerker educatie 

Roel Prins, behoudsmedewerker. 

 

Ingeborg de Roode en Carolien Glazenburg namen na enkele jaren in de OR te hebben gezeten 

halverwege 2014 afscheid. Ook Jan-Willem Wijnberger en Rosanne van Kampen verlieten 

gedurende het jaar de OR. 

In 2014 zijn onder andere de interne communicatie en de begroting, HR-beleid, strategie en 

prioriteiten voor 2014 met de OR besproken in de Overlegvergaderingen. Ook is er instemming 

gevraagd – en gekregen – voor een nieuw roosterreglement en plan van aanpak behorende bij 

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Museumplein en heeft de OR positief advies gegeven 

over het eigenrisicodragerschap voor de ziektewet flex per 2015. De OR is op de hoogte 

gehouden van de vorderingen op het gebied van het actualiseren van de functietyperingen en het 

ontwikkelen van een nieuw beoordelingssysteem. Ook is de OR geïnformeerd over de besteding 

van het opleidingsbudget. In 2014 introduceerde de OR ook ‘De open stoel’, een initiatief om 

medewerkers op effectieve wijze te kunnen raadplegen en informatie op te halen over wat er op 

verschillende afdelingen speelt.  

De OR ontving in 2014 een adviesaanvraag van de Raad van Toezicht, betreffende de intentie 

om Beatrix Ruf te benoemen als nieuwe directeur. In reactie hierop schreef de OR een advies 

met hierin uiteengezet welke punten volgens de OR van belang zijn bij zo’n benoeming en zes 

adviezen om, indien overgegaan wordt tot benoeming, een succesvolle start te bevorderen.  
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7. Governance  

 

Besturingsmodel van het Stedelijk Museum Amsterdam 

Het Stedelijk Museum Amsterdam hanteert sinds de verzelfstandiging in 2006 een Raad van 

Toezicht-model, hetgeen betekent dat er een Bestuur en een Raad van Toezicht is. Het Bestuur 

is verantwoordelijk voor de strategie en het beleid van het Stedelijk Museum. Het Bestuur van het 

Stedelijk Museum Amsterdam bestaat uit twee leden (de directie).  

De Raad van Toezicht beslist over benoeming, schorsing en ontslag van het Bestuur, gehoord 

hebbende het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam. Bij het 

vervullen van bestuursfuncties laat de Raad zich extern adviseren. De Raad van Toezicht heeft 

verder tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van 

zaken binnen het Stedelijk Museum Amsterdam en de door het Stedelijk Museum uitgevoerde 

activiteiten. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met raad terzijde en adviseert het op actieve 

wijze. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van de taak naar het belang van het 

Stedelijk Museum Amsterdam. De Raad van Toezicht heeft daarbij met name ook oog voor de 

risico’s die voortvloeien uit de taakuitoefening van het Stedelijk Museum Amsterdam.  

Samenstelling Raad van Toezicht in 2014 

Alexander Ribbink (voorzitter)  

Cees de Bruin  

Madeleine de Cock Buning  

Rob Defares  

Rita Kersting (per 7 november 2014) 

Prins Constantijn van Oranje  

Willem de Rooij  

Guusje ter Horst (t/m december 2014) 

De leden zijn onafhankelijk van elkaar en van het Bestuur, waardoor ze kunnen functioneren als 

goede toezichthouders. De benoemingstermijn van de Raad van Toezicht is statutair bepaald op 

maximaal twee keer 4 jaar.  

Rooster van aftreden, mutaties en benoemingen 

Alexander Ribbink en Constantijn van Oranje zijn benoemd op 14 april 2009  voor een periode 

van 4 jaar en herbenoemd op 14 april 2013 voor een periode van 4 jaar.  

Rob Defares is op 1 januari 2010 benoemd voor een periode van 4 jaar en herbenoemd op  

13 december 2013 voor een periode van 4 jaar. 

Willem de Rooij is op 4 januari 2011 benoemd voor een periode van 4 jaar en herbenoemd per  

4 januari 2015 voor een periode van 4 jaar.  

Cees de Bruin is op 12 oktober 2012 benoemd voor een periode van 4 jaar.   

Madeleine de Cock Buning is op 13 december 2013 benoemd voor een periode van 4 jaar.  

Rita Kersting is op 7 november 2014 benoemd voor een periode van 4 jaar . 

De relevante bepalingen van de Governance Code Cultuur worden bij (her)benoemingen in  acht 

genomen en alle (her)benoemingen worden getoetst door de Raad van Toezicht, aan de hand 

van de profielschets voor de Raad. 

Governance Code Cultuur  

   Het Stedelijk Museum Amsterdam onderschrijft de Governance Code Cultuur 

(“Code”) en past de  principes en praktijkaanbevelingen toe. De toepassing van 

de principes van de Code sluit aan bij de doelstelling, aard en omvang van het 

Stedelijk Museum Amsterdam. Het Stedelijk Museum acht het van belang dat bij 

de uitvoering van zijn doelstelling op transparante en integere wijze gewerkt 

wordt, en   dat er een goede verdeling van verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden is tussen het bestuur en de Raad van Toezicht. In dit kader toetst 

het Stedelijk Museum Amsterdam zijn werkwijze, statuten, website, jaarverslag en reglementen 

periodiek aan de Code en betrekt het museum zijn medewerkers bij de toepassing van de Code.  

http://www.governancecodecultuur.nl/
http://www.stedelijk.nl/over-het-stedelijk/raad-van-toezicht
http://www.stedelijk.nl/over-het-stedelijk/directie/directeuren
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Onafhankelijkheid 

Een van de belangrijkste pijlers van de governance van het Stedelijk Museum is 

onafhankelijkheid. Ook op dit punt wordt de Code gevolgd. Principe 8 luidt: Toezichthouders en 

Bestuurders vermijden iedere vorm van belangenverstrengeling. De Raad van Toezicht ziet 

hierop toe. Voorgenomen handelingen, in dit kader, worden gewogen en besproken tijdens Raad 

van Toezicht-vergaderingen. Van besluiten hierover wordt in het Jaarverslag melding gemaakt.  

Ook de samenstelling en nevenfuncties van de leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht 

worden nauwkeurig gewogen. Leden van de Raad worden geacht in staat te zijn en over 

voldoende tijd te beschikken om het beleid van de directie en de algemene gang van zaken 

binnen de Stichting te controleren. Bij ontstentenis van de directie zijn de leden in staat om 

maatregelen te nemen om in de leiding van de Stichting te voorzien.  

Bezoldiging  

Het bezoldigingsbeleid van het Stedelijk Museum Amsterdam past bij het karakter van de 

instelling en stemt overeen met de toepasselijke CAO, wettelijke voorschriften (WNT) en/of 

subsidievoorwaarden. Binnen het kader van dat bezoldigingsbeleid bepaalt de Raad van Toezicht 

de bezoldiging van individuele leden van het Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht 

genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Voor de bezoldiging van het Bestuur:  

zie de jaarrekening.  

 

Nevenfuncties van de Raad van Toezicht en het Bestuur  

 

Cees de Bruin  

Chairman Indofin Group  

Nevenfuncties: 

Penningmeester Trustfonds Rijksakademie Amsterdam  

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Rotterdam Partners  

Lid Raad van Commissarissen Stadion Feijenoord N.V.  

Lid Raad van Commissarissen IHC Merwede Holding B.V.  

Voorzitter Stichting Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen  

Gecommitteerde Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen  

President Commissaris Aanwassen onder Fijnaart  

Voorzitter Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam  

Bestuurslid Stichting Hippische Alliantie Rotterdam  

Lid Raad van Advies C.H.I.O. Rotterdam  

Lid Raad van Advies SCF Partners (USA)  

Trustee National Humanities Center Raleigh (USA) 

Madeleine de Cock Buning  

Voorzitter van het College van Commissarissen, Commissariaat voor de Media (CvdM)  

Hoogleraar Auteursrecht en Mediarecht, Universiteit Utrecht (UU)  

Voorzitter Centrum voor Intellectueel eigendomsrecht (CIER)  

Nevenfuncties: 

Vicevoorzitter European Regulators Group Audiovisual Media Services (ERGA)  

Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag  

Bestuurslid (vice-voorzitter) Vereniging voor Auteursrecht (VVA)  

Bestuurslid Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIA/AIPPI)  

Bestuurslid Stichting Machiavelli  

Arbiter (Panelist) World Intellectual Property Organization (WIPO)  

Lid adviescommissie Auteursrecht Minister van Veiligheid en Justitie.  

Redacteur wetenschappelijke tijdschriften Intellectueel eigendom en reclamerecht (IER) en 

Tijdschrift voor Toezicht (TvT)  
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Rob Defares  

Algemeen directeur IMC B.V.  

Nevenfuncties:  

Lid Raad van Toezicht Rijksakademie Amsterdam  

Voorzitter Raad van Bestuur IMC Weekendschool  

Bestuurslid Association Proprietary Traders  

Bestuurslid Amsterdam Art  

MCA Board of Trustees  

Guusje ter Horst 

Nevenfuncties:  

Lid Eerste Kamer  

Voorzitter Raad van Toezicht Instituut voor Beeld en Geluid 

Lid Raad van Commissarissen Shell Nederland  

Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Woningstichting De Key  

Voorzitter Longalliantie Nederland 

Bestuursvoorzitter Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 

Lid Raad van Toezicht Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 

Rita Kersting (benoemd tot lid Raad van Toezicht per 7 november 2014)  

Landeau Family Curator for Contemporary Art Israel Museum Jerusalem 

Geen nevenfuncties 

Constantijn van Oranje-Nassau  

Speciaal Adviseur Vice Voorzitter Andus Ansip van de Europese Commissie  

Nevenfuncties:  

Voorzitter Raad van Advies SIDN fonds 

Voorzitter Stichting The Hague Process on Refugees and Migration 

Lid Club of The Hague 

Voorzitter Prins Bernhard Natuur Fonds  

Erevoorzitter Prins Claus Fonds  

Beschermheer Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds  

Beschermheer World Press Photo  

Beschermheer Stichting Nederlandse Vioolconcoursen 

 

Alexander Ribbink, voorzitter  

Managing Partner Keen Venture Partners 

Nevenfuncties:  

Bestuurslid Het Amsterdams Lyceum  

Bestuurslid Turing Foundation  

Bestuurslid Ribbink-Van den Hoek Family Foundation  

President-Commissaris Koninklijke Tichelaar, Makkum  

Lid “Armoede Elftal” Gemeente Amsterdam 

Adviseur Stichting Amsterdammer Helpt Amsterdammer 

Member Advisory Board Rotterdam School of Management 

Willem de Rooij  

Beeldend kunstenaar  

Nevenfunctie:  

Professor of Fine Arts Staatliche Hochschule für Bildende Künste, Städelschule,  

Frankfurt am Main 
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Beatrix Ruf 

Bestuurs- en adviesfuncties: 

Lid Board of Trustees, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wenen 

Lid Programmacomité, Bundeskunsthalle Bonn 

Mentor curatorial programme, de Appel arts centre, Amsterdam 

Lid Culturele Adviesraad, CERN, Genève 

Lid Adviesraad, Samdani Art Foundationa, Dhaka, Bangladesh 

Kunstexpert, Ringier AG, Zürich 

Lid Raad van Bestuur, POOL postdoctorale curatorial programma, Zürich 

Lid Core Group, Denktank LUMA Foundation Arles 

Kunstenaarsbetrekkingen, bouwproject Swisse Re, Zürich 

Raad van Commissarissen, JRP Ringier Publishing 

Jurylid, Preis der Nationalgalerie Für Junge Kunst, Berlijn 

Jurylid/voordrager, Kino der Kunst, München 

Jurylid, werving directeur, Objectiv, Antwerpen 

Voordrager, Spectrum Internationaler Preis für Fotografie, Stiftung Niedersachsen  

Jurylid, Han Nefkens Foundation - MACBA Prijs, Barcelona 

Voordrager/jurylid, ECF Princess Margriet Award, Amsterdam  

Jurylid Erasmusprijs, Stichting Praemium Erasmianum, Amsterdam 

Karin van Gilst 

Bestuurs- en adviesfuncties: 

Lid Raad van Toezicht Boekman Stichting, Amsterdam 

 

Ondernemingsplan 

Mede in het kader van de subsidieverstrekking door de Gemeente Amsterdam heeft het Stedelijk 

Museum Amsterdam een ondernemingsplan opgesteld en heeft zij met de Gemeente afspraken 

gemaakt over de uitvoering daarvan. Deze afspraken worden jaarlijks door de Gemeente 

Amsterdam gemonitord. Het Stedelijk Museum publiceert zijn ondernemingsplan op de website.  

 

Vergaderingen Raad van Toezicht 2014 

De Raad van Toezicht heeft in 2014 vijf keer vergaderd met het Bestuur, bestaande uit directeur 

Karin van Gilst. Beatrix Ruf, die per 1 november 2014 werd benoemd, was aanwezig bij twee 

vergaderingen. Buiten de vergaderingen was er regelmatig overleg tussen individuele leden van 

de Raad en het Bestuur. 

Onderwerpen waren onder meer: de benoeming van de nieuwe directeur, governance, het 

development-beleid en het Stedelijk Museum Fonds. Het governance-traject bestond uit het 

neerleggen van nieuwe uitgangspunten van het toezichtkader en het beschrijven van de 

verschillende mogelijke situaties in een position paper – dit alles in overleg met een externe 

adviseur van de Governance University. Ook werden de statuten, het Raad van Toezicht 

Reglement en het Directie Reglement in overeenstemming met de Governance Code Cultuur 

gebracht.  

Met het Bestuur werd de begroting 2015 en de risicoanalyse besproken, evenals de jaarrekening 

2013, in aanwezigheid van de externe accountant, PriceWaterhouseCooper. Mede in het kader 

van de Kunstenplanperiode 2017-2020 heeft de Raad met het Bestuur gesproken over de missie 

& visie van het museum voor de komende periode, en een aanzet gedaan voor de missie op 

langere termijn.  

Er is besloten tot benoeming van Rita Kersting als lid van de Raad van Toezicht en tot 

herbenoeming van Willem de Rooij.  

Guusje ter Horst woonde een overlegvergadering met de Ondernemingsraad bij en de voltallige 

Raad van Toezicht heeft een keer met de Ondernemingsraad over de algemene gang van zaken 

bij de Stichting vergaderd. 

http://www.stedelijk.nl/nieuwsberichten/rita-kersting-nieuw-lid-van-de-raad-van-toezicht
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De Auditcommissie van de Raad van Toezicht 

De door de Raad van Toezicht aangewezen Auditcommissie is in 2014 vijf maal bijeengekomen, 

waarvan eenmaal telefonisch en tweemaal met de accountant: eenmaal naar aanleiding van de 

jaarcijfers en eenmaal naar aanleiding van de management letter. Bij de vergaderingen van de 

Auditcommissie zijn de zakelijk directeur en de controller van het Stedelijk Museum aanwezig. De 

Auditcommissie, met als vertegenwoordigers de heer R. Defares (voorzitter), de heer C. de Bruin 

en de heer A. Ribbink, houdt toezicht op de begroting en de kwaliteit van de financiële organisatie 

en rapportage.  

 

Dit wordt vorm gegeven door onder andere toezicht te houden op:  

- de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, waaronder het toezicht 

op de naleving van de relevante wet- en regelgeving; 

- de financiële informatievoorziening door het bestuur; 

- de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe 

accountant; 

- de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid; 

- het honorarium van het Bestuur.  

 

Naast de reguliere onderwerpen als de planning- en controlcyclus en het rapport van de 

certificerende accountant zijn dit jaar een verdiepingsslag in de rapportages en treasury 

activiteiten van de stichting aan bod gekomen.   

Profielschets Raad van Toezicht en Bestuur 

De profielschetsen voor de Raad van Toezicht en Bestuur zijn te vinden in de bijlagen en zijn 

opgesteld op basis van de statuten van de Stichting (‘de Stichting’) en de relevante bepalingen uit 

de Governance Code Cultuur.  

 

 

 

 


